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Erdekes beszelgetes reszt-

vevoje voltam a kozelmultban.
Szamitastechnikai konferen-
ciat rendeztek Egerben. azaz

a KISZ Eger melletti vezeto-
kepzo iskolajan, Felsotarkany-
ban. A talalkozon nehany diak

mellett elsosorban olyan
fiatalok vettek reszt, akik

Heves megye valamelyik
termelouzemeben, vallalatanal

dolgoznak, s valamilyen mo-
don kozvetlen kapcsolatban
allnak a szamitastechnikaval.
Kozuluk sokan olvasoi

BIT-LET-iinknek. s igy erde-

mesnek tartottak meghivni
egy ejszakaba nyulo beszelge-

tesre szerkesztosegunket.
A beszelgetesben sok minden- Jf

rol esett szo. De talan a leg- J;

m
erdekesebb vita, disKurzus
akorcil alakult ki, hogy miert
terjed olyan nehezen a

szamitastechnika nalunk, meg ;

hogy hogyan is erdemes a ;

dolgot elkezdeni, van e ertel- 1

me a Commodore-oruletnek,
s ha igen, mennyi haszonnal s mennyi karral jar.

Commodore-drulet alatt azt ertem, ertettiik ott a beszelge-

tesben, hogy manapsag vallalatok tucatjai koltenek nehany

szazezer forintokat C 64-esek vasarlasara. azzal a felkialtas-

sal, hogy ezzel az eredetileg hobbi ceJokra szant geppel kezdik

el a tapogatozast a szarmt£stechnika-alkalmazas helyi be-

vezeteseben. Sok helyen - amint arrol egy korabbi irasomban

mar bostorogtem - ezek a gepek csak a ,,nekiink is van mar,

nemcsak nektek" sznobsagat hirdetik. Masutt valoban meg-
talaljak azokat a feladatokat, amelyek elvegeztetesere eppen
alkalmasak, elegendok ezek a gepek, sok helyiitt pedig ossze-

tevesztik a szemelyi szamit6gepet a professzionalis kategd-

riaju szemelyi szamitogepekkel vagy rosszabb esetben a mini-

kategoriaval, s olyan feladatokat biznak a gepekre, amelyek

vegrehajtasara azok mar nem alkalmasak, legalabbis hosszu

tavon es megblzhatban.
Felsotarkanyi vitankban a jelenlevok egyik resze valtig alli-

totta, hogy a divat, a ,,kivagyisag" jot tesz a szamitastechnika

iigyenek, s hogy a Commodore-ok alkalmasak a kezd6sre.

Nehanyadmagammal viszont azt bizonygattuk, hogy mindezt

elfogadva tartunk att6l, hogy az ezekkel a gepekkel elszen-

vedett esetleges kudarcok eppen a szamitogeptol val6 ide-

genkedest erositik, s ily mbdon eppen a szemleJetformalasban

okozhatnak tobb kart. mint hasznot. A vitaban azutan vala-

BELULROL

lennyien megegyeztiink abban,
hogy persze, az lenne a jo

es a kivanatos, ha a vezetoket
nem ..cseles" modszerekkel
kellene meggyozni a szami-

tastechnika hasznarbl. ha nem
kellene igy-ugy becsempeszni

a vallalati munkaba a

a szamitogepet, hanem
tudatos koncepcio kialakita-

sara lehetne oket kesztetni,

s arra, hogy megfelelo
szakapparatus igenybevetele-

vel pontosan merjek fol. hogy
az adott termelesi egysegen

belul hoi, milyen m6don,
s milyen teljesitmenyu.

tudasu gepeket lehetne. kel-

lene mukddtetni. Miutan
ebben megegyeztiink, azon
kezdtiink vitatkozni, hogy

vajon miert nem valosul meg
ez a szep elkepzeles. S itt

erdekes geMert kapott a

beszelgetes. Rovidesen mar
nem szamitastechnikarbl,

hanem gazdasagpolitikardl.
tarsadalompolitikardl be-,

szelgettunk. Oknyomozasunk kozben ugyanis szepen-lassan

ravezettiik magunkat ol/an melyebb osszefiiggesekre. ame-
l/ekbol kideriilt, hogy bizony a szamitastechnika beveze-

tesenek gatjai nemcsak a fejekben vannak,deaz ami a fejek

ben lerakodik. bizony olyan dolgoktol fugg, mint erdekeltseg,

gazdasagi struktura, korszeriiseg stb.

Tudom, mindezekkel, ottani, felsotarkanyi vitankkal nem ta-

laltuk fol a spanyolviaszt, hiszen kozhelyszeru teny, hogy az

emberek fejeben - legyenek azok vezetok vagy beosztottak -

nem maguktbl alakulnak a dolgok olyanna, amilyenek. Koz-

helyszeru teny, hogy amiben eliink, az formalja gondolatain-

kat. Am ezt a kozhelyszeru tenyt hajlamosak vagyunk el-

feledni. Embereket hibaztatunk, bunbakokat keresunk, koz-

ponti koncepciokat hianyolunk olyan dolgokban, amikrol pe-

dig ha jobban belegondolunk, magunk is tudjuk, hogy csak

melyebb dsszefiiggesek vizsgalataval s melyebb gyokerek

gybgyitasaval valtoztathato.
Tapasztalatcsere, programcsere, nehany ertelmes es kevesbe

ertelmes eloadas meghallgatasa volt a eel a felsotarkanyi

megyei konferencian. A mi jelenletiink, esti beszelgetesiink

csak szinfolt volt a programban, de ha sikerlilt a jelenlevok

gondolkodasat az osszefiiggesek felismeresenek iranyaba

mozditani, talan ugy erezhetjiik. megsem volt elfecserelt

este Angya/osi L&szld

{J) Hiroldal - amelyben ezuttal a Spectrum uj interface-et. a disc drive illesztesehez alkalmas Beta-t mutatjuk be.

^ yallat6 - kinpadon a VC 20 - atlagosztalyzata: 3.5.

Q VaHat6-hozz4sz6i*s - egy hozzasz6las. amely egyfel6l elgondolkodtatb. masfel6l halalra rohogtijk magunkat rajta.

Egy masik hozzasz6las. amelytfll nem kaptunk rohogfigorcsot.

© Gtpnyerd - egy kitun6 program HT-re. amely a terbeli malomban bennunket is tbnkrevert.

Q Vonalban - telefonszolgalatunk sikeres mukodeser6l szamolunk be kepben es ..hangban".

© Programaj&nlat - finomgrafika a VC 20-on - amit Igertunk, igyekszunk teljeslteni.

Q Posta - amelyb6l megtudhatjuk. hogy miert nem szavaztak sokan az ev mikroszamft6gepere.

Q SorvezetS - gepi k6du sorozatunk. ha nem is hetrol hetre. de meg mindig folytat6dik.

© Primo-nyerff - ezuttal a masodik feladat megoldasa. s harmadik rejtelykent egy csalafmta kocka.
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ASZ neven kozos boltot nyitott az APISZ 6s

a Szamitastechnika Alkalmazasi Vallalat

(SZAMALK) Budapesten a XI., Budafoki

ut 7. sz. alatt. A boltban a mikroszamitog6pek

mellett az alkalmazasukhoz szuks6ges mag-
neses adathordoz6kat, programkonyveket,

g6pkonyveket 6s mas kieg6szit6 eszkozoket

is megtalalhatjak itt a vasarl6k. Erdekess6ge

az uj uzletnek, hogy a kulonfele aruk mellett

szaktanacsot is kaphatnak a mikrog6pek

irant 6rdekl6d6k: minden kedden 6s csutor-

tokdn a SZAMALK egyik munkatarsa v^rja

6ket.

1

Japan szakemberek olyan sztere6 radi6adasok

kikiserletezesen dolgoznak. ahol a sztereo-

adas r6sz6re biztosftott sz6lesebb savban

a zene mellett szoveginformacibt is sugaroz-

nak. A radi6k6szul6kben elhelyezett kis

kijelzo" k6perny<5n - melyen ket sorban har-

mincket betu fer el - a zenevel egyid6ben
megjelenik a zeneszam cime. id6tartama.

a radi6ado neve stb. A kulon sugarzott infor-

maci6 arra is szolgal. hogy a radiovevflbe epi-

tett mikroprocesszort vez6relje 6s fgy automa-
tikus allomaskivalasztasra, a radi6 es a magn6
ki-be kapcsolasara adjon parancsot a kor6bbi

beprogramozassal osszhangban.

Uj miKroszamitogep-csaiadot tejiesztettek ki

a mult evben a szekesfehervari Videoton
Elektronikai Vallalatnal. A csalad legkisebb

tagja az oktatasi es szem6lyi c6lokra egy-
arant alkalmas ugynevezett tevekomputer.
amely fekete-feher es szfnes videojatekokra

eppugy alkalmas mint komolyabb szamitasi

feladatok elv6gzesere. Az uj szem6lyi sza-

mit6g6p sorozatgyartasara varhatoan ez 6v-

ben sor kerul. A Videoton masik ujdonsaga
az angol Walters c6ggel kozosen gyartott

korszeru matnxnyomtato.

Szamitog6p felhasznalasaval olyan zarrend-

szereket alakitottak ki, amelyek csak az arra

hivatott szemelyeket hajlandok beengedni.

A jogosultsagot az egyes szem6lyek jellemzo"

6s egyben masokat kizaro tulajdonsagaibol

allapitja meg. fgy k6szultek rendszerek, ame-
lyek a huvelykujj mintazata, masok a szem-

goly6 erezete, megint masok pedig a szem6ly

hangja alapjan dontottek a bel6p6s jogosult-

sagardl. Ezeket az elektronikus zarrendszere-

ket elsflsorban a szupertitkos katonai objek-

tumokban alkalmazzak. Az Egyesult Allamok-

ban most az uzletemberek igyekeznek e zara-

kat elterjeszteni a polgari szf6raban is.^^#

iS9

A Hewlett- Packard bejelentette uj hordozhato
szem6lyi szamit6g6p6t. A 9 inches k6p-

ernySvel rendelkezo" alapg6p tartalmaz egy
710 K-s floppylemezt, tartozik hozza egy
Think jet sornyomtat6. A g6pet UNIX
operaci6s rendszerrel forgalmazzak. A g6p
neve HP Integral, ara 5450 angol font.

Az operacios rendszer a UNIX Ill-nak felel

meg. grafikus es ,,ablakkezel<5" Iehet6s6gek-

kel. A nyelvek kozul kaphatb a muszaki
Basic 6s a C. Az alkalmazasi rendszerek kozul

a Multiplan. a Memoraker es a dBase III.

'rendelheto" meg hozza.

Az uj mikrogep Motorola 68 000-es kozponti

egyseget haszn6l. A UNIX rendszer egy
256 K m6retu ROM-ban talalhatA Az operatfv

tar minimum 512 K. amelyet ,.hazon belul"

1.5 Mbyte-ra. ..hazon kivul" pedig 5.5 Mb^te-
ra lehet kieg6szi'teni.

Erfurtban mukodik az NDK mikroelektronikai

elemeket gyart6 kombmatja. A gyar els<5

esztendej6ben 1978-ban m6g mindossze
2200 mikroprocesszort gyartott, tavaly mar
ez a szam el6rte a 1 35 ezret. Fontos adat az is.

hogy 6vente 60-90 f6le uj aramkor gyartasa-

val bfivitik a valaszt6kot. Jelenleg az NDK-
ban 43 ezer mikroszamit6g6p mukodik erfurti

nrwkroprocesszorral.

#0

Dr. Sara Kiesler. a Barnegie-Mellon pszicho-

I6gusa tanulmanyozta a vallalaton belul hasz-

nalt ..elektronikus posta" szoci6lis hatasait.

Megallapitotta. hogy az ..elektronikus posta".

amikor egy szervezet fonokei 6s dolgoz6i ter-

minalrol terminalra uzenve tartanak kapcsola-

tot a telefonbeszelget6sek 6s az 6rtekezletek

helyett, uj kommunikaci6s csatorn6kat nyit

meg. noveli az egym6ssal kozolt inform6ci6k

mennyis6g6t. lazftja a szervezeti hatarokat es

az eg6sz v6llalatnal csokkenti a formalitasok

jelent6s6g6t.

Az elektronikus ertekezleteken a dontesek

nehezebben szuletnek meg. mint szem6lyes

talalkoz6skor, a vitapartnerek ..elengedik ma-
gukat" nem hajlanak kompromisszumra.
A vitakn6l a hasznalt kifejezesek meglep(5en

durvakka es sert6kk6 v6lnak. A pszichol6gus-

r\6 ezeket a jelens6geket azzal magyarazza,

hogy ez a kommunikaci6s m6d szokatlanul

szemelytelen. ez6rt haszn6latakor csokkennek
a tarsadalmi korlatok. lazul a szoci6lis fegye-

lem.

Bio-szamit6g6p elk6szitesen dolgoznak a

japan Sharp c6g szakemberei. Az uj tlpusu

sz6mi't6g6p chipjei nem a hagyomanyos
szervetlen anyagokb6l (pi. szilfcium), hanem
szerves molekulakb6l 6pulnek fel. Ezek a

molekulak k6pesek az informacio tarolas6ra,

illetve f6ny vagy elektromoss6g hatasara

annak tovabbadasara. A kis6rleti bio-szamit6-

g6p egyik el<5nye a sz6mitasi gyorsasag nove-
ked6se.

Csan Su Pak kfnai sz6rmazasu. amenkai
szami'tastechnikai szakember javaslatat elfo-

gadva. amenkai mintaju szamitastechnikai

egyetem 6pul Kmaban. Az uj oktatasi mt6z-

m6ny Hongkongt6l nem messze a kinai. ku-

lonleges gazdas^gi ovezetben epul fel.

Az elk6pzel6sek szerint az egyetem korul

-a kaliforniai Szillcium-volgyhoz hasonlban-
modern technol6giai kutat6kozpont alakulhat

ki.

A pekmgi korm6nyzat 100 milli6 dollart szan

az egyetem l6trehozasara. A muszaki felszere-

leseket es a szamit6g6peket amenkai c6gek

szalli'tjak majd.

A mult evben tobb szaz darab eladasaval

kezdte meg a SZAMALK a lengyel D-100
tipusu, mikroprocesszoros vez6rlesu matnx-
nyomtat6 forgalmazasat. Az id6n mar tobb
ezer keszul6k eladasaval szamolnak. E felt6te-

lezesre jogosi'tanak az eddigi felhasznaldk

kor6b<5l szerzett igen kedvez6 tapasztalatok

es az. hogy m^r az elmult 6vben olyan szem6-
lyi szamitog6phez illesztett6k. mint a Trans-

mic 80. a HT 1080Z. a Comput 80. az M08 X

6s a VPC.
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jeleneset 1985 tavaszara jeleztek el6re. Azok

a vasarlbk, akik mar megvettek az els6 valto-

zatot. elkuldhetik gepuket a ceg cfmere. ahol

mmimalis di'j elleneben vegrehajtjak rajta

a szukseges atalakitasokat. Az els<5 valtozat

ara egyebkent Angliaban 85 font, a legol-

csobb meghajtbk pedig 135-150 font koruli

aron mozognak. fazekas

<3S

A Spectrum-tulajdonosok uj interface-szel

bovfthetik gepuk lehet<5segeit. A keszulek

Beta nevre hallgat es Iemezmeghajt6k illesz-

tesere szolgal. A Spectrumhoz tehat ezentul

valamennyi BBC mikrbhoz gyartott meghajtti

hasznalhat6.

A szemelyi szami't6gepgyart6k 6s felhaszna-

I6k kezdettGI fogva nagy problemaja a meg-

felelG hattertiroib. A kazettas magnetofonr6l

az els<5 pillanatt6l vilagos volt, hogy csak

szuksegmegoldas: lassu. megbi'zhatatlan. ke-

nyelmetlen es mindezekert meg csak nem is

hibaztathat6. mert nem erre talaltak ki. Bar

a Spectrum ezen a teren \6\ el van latva

(a beepftett kazettas interface viszonylag

gyors es stabil) a tervez6k a gep megjelenese

6ta dolgoznak kivaltasan. Bizonyftja ezt. hogy

mar az els6 Spectrum-vasarlok is kaptak

prospektust a microdrive-r6l. melyen - mint

kes6bb kiderult - meg csak Ores burkolata

szerepelt a fenykepeken. Telt-mult az id<5 es

a microdrive nemi kesessel ugyan. de vegre

piacra kerult. egyesekb6l csal6dast. masokbol

rajongast valtva ki kepessegeivel.

Teny. hogy a keszulek gyorsabb. mint a ka-

zettas magnetofonok. kis meretu. viszonylag

intelligens es konnyen, kenyelmesen kezel-

het6. Amde a kazetta draga. egyetlen mas ceg

altal gyartott geppel sem kompatibilis.

a keskeny szalag (amely egyebkent csikokra

vagott vide6szalag) serulekeny es a soros

eleresu rendszer megiscsak lassubb. mint a

lemezes tarak. ld6kozben a magasabb cfm-

kateg6riaba tartozb gepeket mar felszereltek

lemezegysegekkel, aztan a fejl<5des ugy hozta.

hogy az arak es meretek egyarant csokkenni-

kezdtek. Ilyen feltetelek mellett kfvanatossa

•

valt. hogy az olcs6 es nepszeru Spectrumot is

megtanitsak diszk-meghajt6k kezelesere.

A Technology Research Ltd kifejlesztette

a Beta disc interface-t. A keszulek tenyernyi

fekete doboz, ami a Spectrum adatcsatlakoz6-

hoz illeszkedik. Kozvetlenul bekapcsolas utan

az interface meg nem ..el" a szamftbgep

ugyanugy hasznalhatb. mint interface nelkul.

Ilyenkor zavartalanul mukodik az Interface

1 -es es a microdrive is. A Beta sajat operaci6s

rendszerebe egy USR utasi'tassal lehet belep-

ni. ezutan megjelenik az ..A " jelzes. ami

azt jelenti. hogy az A meghajtb parancsra var.

A diszk operaci6s rendszerben is az el<5re

definialt Spectrum parancsok hasznalhat6k.

de ezek uj funkci6t kapnak. Ilyen utasi'tasok:

ERASE: torol egy file-t a diszken .

LOAD: betolt egy file-t a diszkr6l

SAVE: kivisz egy file-t diszkre

RUN: betolt es futtat egy programot

MOVE: ujraszerkeszti a file-ok elhelyezeset

a diszken

NEW: megvaltoztatja egy file nevet

USR: megvaltoztatja a diszk kulcsszavat

CAT: kinyomtatja a diszken lev<5 file-ok listajat

MERGE: osszeolvaszt ket BASIC programot

PEEK: un. veletlen hozzaferessel olvas egy

file-b6l

POKE: veletlen hozzaferessel fr egy file-ba.

A Basic parancsmodba egy RETURN utasf-

tassal lehet visszaterni. Egyebkent ezek a pa-

rancsok Basic programban is elhelyezhet6k.

ilyenkor egy HAND USR utasi'tasnak kell 6ket

megel^znie.

A Beta interface negy meghajtbt tud egyszerre

kezelni. letezik szimpla vagy dupla surusegu

diszk vezerlesere alkalmas valtozata, egyarant

mukodik 40 vagy 80 savos. egy vagy ket-

oldalu lemezmeghajtokkal. A SAVE es

LOAD utasitasokkal itt is lehet programokat

vagy adatokat mozgatni. Sajnos adatokat csak

vektorban avagy matnxban. illetve memoria-

cim szerint tud tarolni es nincsenek egyeb

adatkezel6 utasitasai. (A microdrive-nal

ilyenek az INPUT #. PRINT #. INKEYS #
stb.) Ezek az utasftasok - vagy megfelel6juk -

minden diszk operaci6s rendszerben megtalal-

hat6k. megletuk eleg fontos kovetelmeny.

Ezt a gyarto Technology Research Ltd is

fehsmerte. mert bejelentette. hogy kibocsat

egy ujabb valtozatot. mely mindezeket az uta-

sftasokat mar tartalmazza. Az uj keszulek meg-

. elektronikus agy, azaz a szamit6gep es az

emberi agy kozotti kozvetlen kapcsolatok ki-

alakftasan dolgoznak amerikai kutat6k. A let-

rehozott kfserleti rendszerben a vezerl6 sze-

mely fejere elektr6dakat erfisftettek. amelye-

ket osszekotottek a szam(t6geppel. Ugyan-

csak a szam(t6geppel kotottek ossze nehany

kulonboz6 fenykibocsatasu negyzetes alaku

lapot. Az elter6 fenyu lapokra er6sen nezve.

a kfserleti szemely agy^ban kulonboz6 hul-

lamok keletfceznek. amelyek az erzekel6kon at

a szami't6gepbe jutnak. A gep programozasa-

nak megfelel<5en reagal a beerkez6 hullam-

jelekre. Megoldhat6 peldaul. hogy egy-egy

negyzetes fenykibocsat6 lap egy-egy betunek

feleljen meg es fgy az ember akar szavakat is

kozolhet a szamft6geppel. A ki'serleti rendszert

j6l alkalmazhatjak peldaul mozgasserultek.

vagy olyan foglalkozasuak eseten. amikor

a vezerleshez a szemely keze es hangja nem

vehet(5 igenybe.

Hetvenket oldalt kepes leforditani angol

nyelvr<5l oroszra^6rankent egy szam(t6gepes

fordit6 rendszer a moszkvai orszagos tudo-

manyos, muszaki. irodalmi es dokumentaci6-

forditasi kozpontban. A gep altal keszitett

gyors nyers forditas elegend6 arra. hogy az

illetekes szakemberek eldontsek az anyag

erdekl<5desre tarthat-e szamot es ha igen.

akkor kerulhet sor az e!6ford(tas atdolgoza-

sara.

A magyar Ferjancz- Tandari aut6versenyz6 pa-

ros versenykocsijaban Tripmaster elnevezesu

fedelzeti mikroszamit6gep mukodik. A beepi-

tett keszulek men a rajtt6l eltelt id6t. a sebes-

seget (meterben is), az atlagsebesseget. s<5t

ezeket az egyes versenyszakaszokra kulon-

kulbn is. A gep ^Ital szolgaltatott adatok nem

a vezet<5t. hanem a navigatort segi'tik az

eredmenyesebb versenyzesben.
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Kist;e elkeseitnek tunhet ez a vallatAs; 1 985 - or
trunk, lassan feleddsbe merulnek a (dmegesen
gya'rtott mikrosza'mitdge'pek elso sorozatai.

hirdeie'sekben ma'r alig-alig lehet tala'lkozni

a VC 20-szal. uzletben is egyre ntka'bban.
Mien veituk megis el6 ? A Vailaid masf61 eves
fennAllasa 6ta kacdrkodunk a gondolattal.
hogy ezt a g&pet is klnpadra kellene vonni.
Am. amikor rovatunk bemdult. a VC 20 ma'r
akkor is r6gi gepnek szdmltotl fontosabbak.
izgalmasabbak voltak ma'r a piaeon. L6nyeg6-
ben le is mondtunk arrdl, hogy vailassuk.

A tavalyi ev nagy nyugat-eurdpai a'rlesza'lli-

tasai azonban megvciltoztattak erederi szdnde-
kunkat. Mmthogy a VC 20 kifutdban I6v6
konstrukcid. gya'rta'sa't /ea'/f/'totta'k. azonban
a megldvd raktan kdszletek nagysdga miatt,

megis olyan a'ron kfna'lta'k Nyugat-Eurdpa'ban
a gepet. hogy egyszerre MagyarorszSgon is

megsokasodott. Innen is. onnan is. ismerd-
sdktdl 6s ismererlenekidl hallottuk. hogy
mka'bb ugy dontotrek Lo'ndonban vagy
Hamburgban. hogy nem mennek el egyszcr
a szinha'zba, helyette hoznak haza egy
VC 20-ax. Igy - sok 6vvel a gep megjelenese
uta'n - itthon is olyan elterjedttd va'lt. hogy
megis erdemes vallatni.

A kinrendszerrol

A leg<5sibb. eredetileg kidolgozott kmrend-
szerunket haszn^ltuk. mkvizitoraink ugy it£l-

tek. hogy semmi ujdonsagra nmcsen szukseg.
Talan nem veletlen ez. hiszen egy 1981 -ben
piacra dobott szamft6g6pr6l van sz6. amely

igy beiefer az altalunk regebben konstrualt

..skatulyakba" is. A g^pet akkor egy juniusi

Commodore Show-n mutattak be nagy szen-
zaci6k6nt. a>a kezdetben 200 angol font
volt. (dsszehasonlitSsk^ppen: ma egy
48 kbyte-os Spectrum is csak majdnem a

felel).

GYARI ADATOK:

Memoriameret: 3,5 kbyte

Meret: 40,5x21 X7 cm

Suly: 211 dkg

1. kin: ar: 2,4

A szokasos magyarSzattal kell kezdeni: itt-

honi vagy nyugati arrbl van-e sz6? Hat.

term^szetesen az itthoni erte el ezt a meg-
tisztel6 kettest. Nyugati piacon az ar gyorsan
haladt a megfele!6 iranyba. Iefele\' ma, I6nye-

geben a v^gkiarusit^s idejen a g6p ara kb.

40 angol fontra becsulhet<5. Aze>t ilyen

rejtelyes a megfogalmazas. mert ennyiert

meg nem lehet megkapni. Annak a csomag-
nak az ara 100 font, amely tartalmazza az

alapgepet. a hozza szukseges magnetofont.
szoftverfuzetet. n^hany k6sz programot.
Azon a piacon kizarolag igy adhat6 el m£g
nehany darab. igy is inkabb a mi iranyunkbol
6rkez6 turistak r6sze>e. Ez a ,,keleti" v£s£rlasi

kedv erthet<5 is, mert a hazai piacon - ar-

valtozasok ide vagy oda - hosszu eA/eken
keresztul semmi sem tort£nt. Az arcsokkenes
..nem gyuruzott be", ahogyan az olajarrobba-
nast nem tudtuk megakadalyozni, ugy a

VC 20 olcs6bbodas3t igen. a bizominyi
50 ezer forint^rt kfnalta akkor is, amikor
kint mar filterekbe kerult. K6ts6gtelen, hogy
porosodtak is a g6pek a polcokon es csak
1984 nyaran tortdnt meg az itthoni le-

arazasuk. Ma a kereskedelmi Sr 18-20 ezer
forint, amiben sajnos nincsen benne a mag-
netofon. ami viszont kulon 10-12 ezerbe
kerul. fgy a v^gosszeg nem marad el egy
kisebb Spectrum ar£tol. ami talan igazolja.

hogy inkvizitoraink mi£rt tartj^k m6g ezt is

meglehetflsen magasnak. Volt, aki igy fo-

galmazott: ..csak azert nem egyes, mert
lehet kapni

!"

2. kin : periferiak *

:

4,1
! Ennel a ki'nnal e>z6-

kelhetG pontosan a

r6gi. sokat hasznalt

konstrukci6 elonye.

Szmte mindenfele
perife"ria kapcsolhato
6s kaphat6 a g^phez

(kulon kerdSs. hogy az itthoni arak ebben is

meglehetfisen magasak). L^tezik joystick*,

tenyceruza". AD konverter*. RS232 ki-

menef (nem szabvanyos) 6s bus csatla-

koz6 #
. ami azt jelenti. hogy Iemezmeghajt6\

printer
-

es tulajdonkeppen barmi kapcsol-

hato az alapgephez. Egyik inkvizitorunknak

3ranyi L^szlo :

A g^pkonyv
csak egy kts fuzet.

melyben keves van.

SzaboCsaba:
A tud^s^hoz kepest

magas az ara.
Kadas Gabor:
A g6p kezelese

konnyen n)egtanulhat6,

ha az ember
nem a hibas

dokumentcici6t olvassa.

I

Szvetnik Endre:
Konnyen kezelhetA.

bar editalasndl

bele lehet gabalyodni.
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Kinpadon a VC20
az a velemenye, hogy a Commodore ceg

kesobbi sikeret eppen ez a sokoldaiuan,

el6relat6an tervezett gep alapozta meg.

3. km: kepernyo-
kezeles: 3,2

^EI6szor az adatok:

'szi'nes. felgrafikus

keperny<5*. nyolc ke-

ret- es karakterszfnt.

valamint 15 papfr-

szfnt tud generalni.

Egy sorban osszesen

23 karakter* fer el. ami bizony okoz proble-

makat. A grafikus karakterei szepek. a finom-

grafikai megoldasok azonban kizar6lag

POKE utasitasokkal*. hosszas bfbeltfdes aran

erhetflk el. A velemeny lenyegeben egy-

ontetu: nem is lenne olyan rossz, ha egy-

szerubb lenne. De mivelhogy nem egysze-

rubb... Ezt inkvizitoraink kozul valaki igy

fogalmazta meg: a gep grafikai megoldasa
sok szempontb6l hatranyos, ezzel szemben
lassu.

4. kin: hang: 3,9
Altalanossagban a

Jhangra is valami ha-

sonl6 igaz. mint ami
a kepernyfikezeles-

nel megfogalmaz6-
dott: tulajdonkeppen
sokfelet tud. csak

tul bonyolult, 6s he-

lyenkent hibas. Erdekes. hogy talan ezeknel

a tulajdonsagoknal erzekelhet<5 a legjobban.

hogy ez a konstrukci6 meg a kezdetekbtfl

szarmazik, Igy nehany olyan tulajdonsagat.

amit akkor lelkesen udvozoltunk. ma mar
hibanak tartunk - hiszen azota szellemesebb.

egyszerubb. jobb megoldasok szulettek

ugyanarra. Harom hang- es egy zajcsatorna

van a VC 20-ban, programozasuk kisse

bonyolult. a hang a televizi6 hangsz6rojan

sz6lal meg. Tobben megjegyeztek. hogy
— mivel fmoman nem szabalyozhato - gyak-

ran ad hamis hangokat is. Hat hiszen, ha ezt

Johann Sebastian tudta volna... Nehany
celzSs sz6lt arr6l is, hogy Junoszty tipusu

televfzi6n ritk£n sz6lal meg. de ez nem biz-

tos. hogy a VC 20-as hibaja.

5. kin: kazettas
^tarolas: 4,1

(A gephez gyari mag-
netofon keszult.

amely nem helyette-

sitheto" mas. a ke-

reskedelemben kap-

hat6 kazettas mag-
netofonnal. Ennek az

az oka. hogy a magnetofon maga formalja

a jelalakot, amit mas keszulekek nem tudnak.

Igaz. kaphatd. letezik olyan kiegeszito" kap-

csolas. amivel ez megoldhatti, err<5l azonban
inkvizitorainknak nincsen informaci6juk. A
gyari magnetofonr6l viszont szinte egy-
ontetu volt a velemeny, hogy strapabir6.

megbizhat6. Csak az ara borsos kisse. A gep
rendelkezik FILE-kezel<5 utasitasokkal* is.

kezeles kozben a keperny<5n jelzi a magn6

vezerleset es programellenGrzest is vegez.

Az egyetlen komolyabb hibaja. hogy lassu.

v^«l 6. kin: gepi k6du

»^^n& ^B^p r°9 ramoz «,s#

:

27
"'^^tfflB^^^^flRlnkvizitoraink kozul

w^^^^Sti^ &r lyozta ezt a kfnt.

ugyanis tobben nem
hasznaltak gepi k6d-

ban. Ennek az oka
nemcsak inkvizito-

raink lustasagaban keresendfi. hanem abban

is. hogy mazochista legyen a talpan. aki a

VC 20-at gepi k6dban hasznalja. Egyik

mkvizitorunk szerint az alapgepet mem6ria-

bflvites es egyeb trukkok nelkul szinte le-

hetetlen igy programozni. J6les6 hummoges,
b6logatas volt a tobbiek reakcitija erre a

velemenyre. minthogy kiderult az, hogy nem-

csak nekik nem sikerult. Egyetlen mkvizi-

torunk frt olyan segedprogramot. amellyel

- bevallasa szerint a gepi k6du programozas:

..viszonylag egyszeru". Nem ellen6riztuk.

7. kin: megbizha-

>4
t6s£g : 4,4
Altalanos velemeny.

amit az osztalyzat is

gazol. hogy a gep
megbizhatb. nem-
igen van vele proble-

ma. Neha melegszik.

de azert dolgozni

Lancsak Zoltan :

Teljesen megbizhato.

b5r egy kicsit melegszik.

Szekely Jeno:
A kozd6ket

gyakran becsapja. Tamasi Andras
J6 kazettaval

c:sak en hibaztam

Gelleri Peter:
A formatervezese kilur»6,

de a tudasa

mar nem annyira.



hajland6. a billentyuzettel sem volt baja meg
senkinek. Egy inkvizi'torunk mondta csak.

hogy neha elszall a gep. 6s semmit sem
hajland6 csinalni. de ez tipikusan az az eset,

hogy ha a boltban ki lehetne cserelni egy
gya>i hibas keszuleket. akkor nem lenne

problema. Csak az a bolt egy kicsit messze
van. Felmerult az is. amit a Commodore
64-nel is megallapitottunk. hogy a tap-

egyseg* kizarblag robbantassal javithat6.

mert egybeontott muanyag h3zba szerel-

tek.

8. kin: billentyQ-
zet: 4,4
Van akinek tetszik

a formaja es a szme,
van akinek nem -

de tulajdonkeppen
mindenki elegedett

vele. Meg az az

inkvizi'torunk is. aki

sajat v^lemenye szerint meglehet6sen erze-

keny a \6 billentyuzetre.

9. kin : dokument£-
*ci6: 2,9

Commodore 64-
?nel lefrtuk a gyart6

c6g v6lemeny6t
..ke>em. mi gepet
gya>tunk. nem pedig
dokumentaci6t!" A
megallapitas a VC

20-ra fokozottan igaz: a g6pkonyv kev6s.

gyenge. helyenkent hib3s is, raadasul ma-
gyar fordi'tasa egyel<5re nem jelent meg.

fgy inkvizitoraink ki-ki v6rme>s6klete szerint

osztalyozott, nyilvcin, akik mar el<5z<5leg dol-

goztak 64-esen. azok el^gedettebben. akik

ezen tanultak, azok me>gesebben. Van. aki

szukszavuan csak ennyit frt: ..szep k£pek

vannak benne". Hat. nem nagy dics6ret.

k\n: editalas*10.

4,0
\ A g6p editora azonos
* a C 64-esevel. tehat

teljes k6perny6 edi-

t3l£sara van Iehet6-

seg (FULL SCREEN
EDITOR). Ahogyan
az osztalyzat mutat-

ja, ezzel alapvet<5en inkvizitoraink elegedet-
tek. ink^bb csak nehany (gyanftjuk Sinclair-

hiv<5) vallja. hogy kisse bonyolult.

11. kin: a gep
programnyelve

:

,2,7
Hat nem valami hl-

zelg<5 az osztalyzat

a Commodore ceg-
nek. Hianyzik az

ELSE*, a SET* 6s

RESET* (pontkigyuj-



Kinpadon a VC 20
tas). hianyzik a PRINT AT* <§s meglehet6sen

sok funkci6t csak POKE utasitasokkal lehet

elerni. Elkenyeztetett programirbi lelkunknek

ez mar egv kicsit sok. Vagyis kev6s.

jrf-'
- "

12. kin: tanulhat6-
,.sag: 3,5

r
Lenyegeben ebben a

' kfnban osszefutnak

a mar emlftett ku-

lonboz<5 kisebb-na-

gyobb probl^mak. A
bonyolult javitasi le-

het6s6g (editalas), a

POKE utasitasok hasznalata. a rossz doku-

mentacio egyutt eredmSnyezik. hogy inkvi-

zitoraink velemdnye szerint nem konnyu a g6p
birtokbavetele. Igaz, valamennyien hozza-

tettek, hogy „v6gul is sikerult, s6t meg-
szerettem", de azt is mindenki bevallotta.

hogy nem ez volt az els<5 g6pe az eletben.

Marpedig amit gyakorlott programoz6 kis

nehezsegekkel sajatlt el, az egy kezd6 sza-

mara ve>-verejt6kes kuzdelem. Ahhoz ke-

pest, hogy a VC 20 akkoriban kifejezetten

kezd<5knek keszult, nem nevezhet<5 sikeres

konstrukci6nak.

13. kin: emberko-
zelseg : 3,6

Jzinte fofytatni le-

ftetne az el6z6 gon-
dolatsort. a konst-

rukci6s kiforratlansa-

gok miatt az osztaly-

zat nem igazan \6.

Itt altalaban a kis

mem6riat 6s a BASIC hibait emlitettek ujra.

amib<5l talan az e>zekelhet6. hogy a VC 20

szinte kfserlet volt a 64-es el<5tt. hogy mit

hogyan kell csinalni. fgy azutan nem minden

sikerult tokeletesen, de az6ta volt \66 ki-

javi'tani.

+ 1 kin: szubjektiv velemeny: 3,7

Az el6z6ek 6sszegz6se az altalanos velemeny.

amelynek osztalyzata meglep6en rossz ahhoz

k6pest, hogy ugyanakkor hanyan mondtak.

frtak azt, hogy vegul is megszerett^k a

g6pet. Ennek az ellentmondasnak talan az

lehet a magyarazata, hogy a meg nem telje-

sen kiforrott konstrukcib az6rt nem sikerult

fosszul, bizonyft6ka. hogy mennyi minden

megmaradt bel<5le m6g a Commodore 64-

esen is. fgy tehat. meg lehet kedvelni a g6-

pet. de egy inkvizftor, ha egy kicsit ad magara.

akkor igazan \6 osztalyzatot mar nem ad

egy <5sl6nyre. fgy talan a VC 20-as lesz az

egyike azoknak az els<5 gepeknek, amelyet
- j6les6 e>z6ssel - hamarosan elfelejtunk ...

-
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• AD konverter (vagy anal6g digital atalakit6) : folyamatos elektromos jeleket szamokka alakitb k6szul6k.

• busz-csatlakoz6. A kozponti egys6g adat- es cimvonalaira val6 csatlakozas helye.

• editalas: utas'tasok „atszerkeszt^se", torl^se, kieg^szitese, m6dositasa.

• ELSE (ejtsd: elsz): Az „IF' felteteles utasftas masik aga, az utana kovetkezO utasftas akkor hajt6dik v6gre,

ha a felt^tel nem teljesul.

• f6lgrafikus kepernyS: Alkalmi megfogalmazasa annak. hogy a ge> billentyuzete bizonyos grafikai jelek

felvitelere alkalmas.

• f6nyceruza : Olyan, a szam(t6geppel osszekapcsolt „ceruza", amely a gephez kapcsolt megjelenltfi adott

pontjahoz 6rtetve. a pont koordinatait a gep mem6najaba tovabbitja.

• gepi k6d : a gep sajat nyelve. a BASIC utasltasokat elGszbr erre fordftja le. csak azutan tudja v^grehajtani

• file-kezel6s: logikailag osszetartoz6 adatok halmazanak kezeldse a szamit6gep altal.

• joystick (ejtsd: dzsojsztik): mozgathat6 kar, amely jslet ad a gepnek, igy peldaul jatekokna! figurak tobb .ranyii

mozgatasara alkalmas.

• karakter: a gdpen el6re rogzitett jelkeszlet egy eleme.

• Iemezmeghajt6: (floppy) a szamit6g6p magneslemezes hattertarolasanak muszaki eszkoze.

• perif6ria: a gephez csatlakoztathat6 megjelenit5, tarold. adatbeviteli 6s egy^b eszkoz

• POKE: olyan BASIC utasitas, amely lehet6V6 teszi, hogy a g6p barmelyik byte-janak ert^ket ad|unk

• PRINT AT: BASIC-ben kiiras a k<§perny6 adott helyere.

• RESET: Utasitas, amellyel a gephez kapcsolt megjelenitC barmely ..felgyujtott" pontjat kikapcsolhatjuk

• RS 232: Soros adatatvitel egy fajtaja.

• SET: Utasitas. amellyel a gephez kapcsolt megjelenitC barmely pontjat f
,felgyujthatjuk".

• tapegyseg : A hal6zati feszultsdget a berendez6s szuksegleteinek megfelelfi mertekQre 6s tipusura atalakitb

berendez^s.
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T. BIT-LET szerkeszt<5s6y

!

Felfokozott varakozassal vettem a kezembe az

Otlet 4. M. 5. szamat 6s mindjart a BIT- LET-

hez lapoztam... £s val6ban ... v6gre..

PRIMO vallatb. Szinte faltam a betuket.

A vallat6 v6gere 6rve kihuztam magam 6s

mellem dagadt a buszkesegt6l. Igen, eddig

csak sejthettem. de most mar biztos lehctek

benne. hogy az ,.aki" itt fekszik elGttem az

asztalon - a PRIMI (T, I, V). merthogy igy

hi'vom - a vilagon jelenleg forgalomban I6v6

g6pek 6lcsoportjaba tartozik! Az 6les szemu
szerkeszto* ezek utan rogton konstatalhatja.

hogy egy PRIMO tulajdonos esete forog fenn.

Nines mit tagadni. bevallom. va!6ban a birto

-

komban van egy PRIMO A 32-es ..PER-

SONAL COMPUTER". Mivel 1984 novem-
ber6ben vasaroltam a gepet, allfthatom. hogy
az els6k kozott voltam, aki megel6legezte

a bizalmat egy teljesen ismeretlen. kuls6leg

abszolut visszataszit6. korszerutlen (fekete-

feher), - halmazatilag - magyar gyartmanyu
gepnek.

Ami igaz. az igaz. nem 6n jegyeztem el<5 a g6-

pet. de ismer<5som, aki el6jegyeztette. elallt

a vasarlast6l. Tudj isten, talan id<5kozben

meglatott egy szami't6g6pet, amit nem itthon

k6szitettek. £n ennek ellenere ugy dontottem.

lesz, ami lesz. ennyi p6nz6rt megveszem
a PRIMO-t.

Nosza menjunk, mondtam magamnak 6s az

6cs6mnek (6 egyszer mar pr6balt is egy
g6pet a BNV-n). no meg a kozben dsszejott

1 1 500 Ft-nak. Vittunk magunkkal egy papirt

is. amelyen ismer<5som lemondott a vasarlasi

jogarbl 6s a tapegys6gr<5l. Meg6rkeztunk
Elektromodul6khoz a Jaszai Man t6rre. Egy
holgy fogadott. Udvariasan 6s faradhatatlanul

SZAMITASTf CHNIKAI ME LIE KLET MARCIUS

valaszolt - ut6lag mar be kell latnom, -

egyugyu k6rd6seinkre. Gondolom, hogy lesi'rt

r6lunk a hozza nem 6rt6s. ez6rt a holgy adott

n6hany-a PRIM0-treklamoz6-sz6r6lapot 6s

azt mondta, ha kedvunk van, pr6baljunk meg
osszebaratkozni a helyis6g egyik asztalara

kitett g6ppel. Kaptunk egy taj6koztat6t is.

amib<5l mar azt is megtudhattuk, hogy tap-

egys6g n6lkuli vasarlas eset6n a g6pre nines

garancia. Ugy voltunk vele. hogy rahuzunk

a tizenkilencre 6s megvesszuk a g6pet garan-

cia 6s tapegys6g n6lkul. mert ugy gondoltuk,

hogy otthon egy 6ra megfeszftett munkaval

osszeutunk egy olyan t6pegyseget. mint

a PSA 01.

Utunk ism6t a kedves es szolgalatk6sz hdlgy-

hoz vezetett 6s kozoltuk vasarlasi szand6kun-

kat. Kozben a pultr6l az 6cs6m kez6be kerult

a PRIMO felhasznaloi viccgyujtem6nye. Mlg

6n a vasarlas adminisztrativ resz6t inl6ztem.

ocsem a mar emlitett viccgyujtem6nyt bon-

geszte. amit a gyart6 szamunkra ismeretlen

okb6l ..FELHASZNALOI KEZIKONYV"-nek
gunyol. Egyszer csak felkialtott: „ALLJ"!
Mi tort6nt. k6rdeztuk a holggyel szinte egy-

szerre. Az a gyanum - igy az ocsem -. hogy
a g6p k6pmodulatora a tapegys6gbe van

szerelve es hiaba is taplalnank a gepet a leg-

szebb egyenarammal. ami csak szuresileg 6s

stabiliz6ci6ilag elkepzelhetfi. akkor sem fog

mukodni. mert nem tudjuk a tv-re kotni.

Onnan. ahol 6n alltam szint6n hasonl6an

n6zett ki a dolog. Sokaig nem is verg6dhet-

tunk k6ts6gek kozott. mert a holgy rogton

biztosftott r6la. hogy 6cs6m gyanujat b6tran

t6nyk6nt kezelhetjuk. Nem reszletezem to-

vabb. inkabb rdvidftek: Holgy: papirokat

meglrt. mi: g6pet megtekint (kivalaszt).

holgy: szamlat k6zbe nyom. mi: 16 100 Ft-tal

konnyebbek. g6p h6nala. koszon6s. holgy:

visszakoszon !

!

Otthon : 6n kav6t f6zok. az ocs6m osszealli'tja

a ..konfiguraci6t". Az 6cs6m felkialt. En rosz-

szat sejtek. Nemhiaba. Gyart6kam6k ujabb

meglepet6se: a modulator nines a tapegys6g-

ben. A g6pben van !

Ket nap mulva - egy program beirasa

kozben - tapegys6g el. Villany be. de ki egy
darab se. Reszket6 k6zzel torom fel a csava-

rokon I6v6 fest6kzarat. Garancia el. Meglepve
tapasztaljuk. hogy kitokozas utan egy fikarc-

nyi nem sok. de annyi aranyrud sem hullik ki

bel<5le. Oszinten szolva az ara utan legalabb

egyre szamitottunk. Ilyen kev6s semmit ekkora

dobozba rakni

!

A konstrukt(5rok ujabb furfangja: primer

oldali biztosi't6k hazilagos cser6je. csak a ga-

rancia elveszt6s6nek test6n keresztul. Szelle-

mes. Biztosft6k csere utan az6ta is kifogas-

talanul mukodik. Mell6kszolgaltatask6nt vizet

melegi't. tojast sut 6s futi a lakast. Azt hang-

sulyozni kivanom. hogy nem tulbiztositas

miatt. A kicser6lt biztosit6k 6rt6ke azonos az

eredetivel.

Itt visszakanyarodok a BIT-LET-beli PRIMO
vallat6hoz. hiszen az el6z<5eket csak bevezet6-

nek szantam. Talan az eddigiekb6l is kiderult.

hogy nem mindenben csatlakozok a PRIMO-t
vallat6 inkvizltorokhoz.

1. kin: a>: A g6p arat megfelel6nek tartom.

de csak a 16 K-6t. A 32. 48 K-s g6pek ara

- nekem ugy tunik - nem all aranyban a tobb-

letmunka 6s tobbletalkatr6sz araval. Most

jon eddigi vesszfipanpam, a t6pegys6g. Inkvi-

zftoraik (szem6rmesen) ugy fogalmaztak.

hogy ..a g6p 6rahoz k6pest a tapegys6g egy

kiss6 draga". £n ugy gondolom, hogy nem-
csakhogy kiss6. de m6g csak nem is szem6r-

metlenul. hanem felhabon'toan draga!! Gon-

doljuk csak el, egy Junoszty telev(zi6 ara

3370 Ft. Egy BRG magn6 2900 Ft. A tap-

4600 Ft-os ara a szabadrablas kategoriaba

tartozik 6s n6pi ellen6r ut6n kialt! Tobbek

szerint. ha ennek az arnak a negyedr6sz6b<5l

egy kezd6 amat<5r nem 6p(t Iegal6bb kett<5t.

dobja el a pakajat.

V6gul van meg egy probl6mam. Amikor

benne volt a modulator, 4 600 Ft volt az ara.

Azeny6mben mar nines, m6gis ennyi Lehet.

hogy ez korabban a gyart6 ajand6ka volt, mert

akkor en k6rek meg egyet.

2. kin : k6pernyokezeles. A szGrosebb szivu

mkvizftoraiknak uzenem. hogy ennyi p6nzert

oruljenek. hogy a fekete mellett m6g a feh6ret

is tudja. Bar a vilagszfnvonal es a jov<5 val6ban

a szines. Egyebk6nt teljesen egyet6rtek veluk.

3. kin : hang. Az nulla. Enn6l m6g az is jobb

lett volna. ha a konstrukt6rok ragaszkodnak az

eredeti elk6pzel6sukhoz 6s kihagyjak. mert

akkor legalabb nem volna az embernek az az

6rz6se. hogy van. Szermtem egy ilyen szi'n-

vonalu g6pn6l els6 a grafika 6s rogton utana

a hang. Gondolom a tervez6k sem gondoltak

komolyan, hogy ezt a g6pet tud6s emberek

tudomanyos munkara fogj6k hasznalni. Ez a

g6p jelenleg ilyen c6lra a j6 perif6riak 6s meg-

felel6 tasztatura hianyaban alkalmatlan. Je-

lenleg a g6p legmkabb hobby c6lokra, f6leg

jat6kra alkalmas. ahol egy j6 hanggenerator

a g6p egyik legfontosabb eleme.

4. kin: kazettas tarolas. ^n k6rem pr6bal-

tam ,,szoktatni'
J

mindenf6le magn6hoz (9-f6le

van itthon). A fene a gusztusat csak a

14 000 Ft-os JVC kell neki. Az viszont igaz,

hogy ezzel a hifi sztere6 deck-kel ..ossze-

szoktak". Viszont az is igaz. hogy ha ez nem
lenne. akkor bajban Ienn6k. mert kisebb

kaliberu magn6kr6l 1 0-b<5l 8-szor hibasan jon

be a program m6g a DEMO kazettarol is!

Aprop6 DEMO kazetta! A kazettanak csak

J

J



Vailat6, hozzaszolas a PRIMO-hoz
az egyik oldalartil lehet hibatlanul betolteni.

s hogy melyikr6l azt csak a gyakorlatb6l lehet

megtudni. mert erre vonatkozb utalas sehol

sines. A j6 oldala is olyan, hogy amikor be-

kapcsoltam a JVC-t, a kivez6rl6st jelz<5 mu-
szerek ..kifekudtek" a + 6 dB-n6l, 6s szenn-

tem m6g tudnanak menni egy kort ha a hata-

rol6 engedn6. Ahogy eln6ztem a szalagot.

egyszeru LH szalag van a kazettaba toltve.

Ilyen kivez6rl6s lattan csoda. hogy a PRIMO
megbirk6zik a torz jelekkel.

5. kin: gepi k6du programozas. Ehhez
semmit nem tudok hozzasztilni, mert orulok,

ha BASIC-ben meg6rtjuk egymast a PRIMI-
vel. Egy hozza6rt6 viszont azt mondta. hogy
mem6riat6rk6p n6lkul f6lkaru 6rias a g6p.

6. k(n : megbizhatbsag. Erre csak azt tudom
mondani, hogy ha azt kiblrta. amit az els<5

napokban 6jt nappalla teve elkbvettunk rajta.

akkor olyan mint a selyemhernyo - bfrja a

gyur6d6st.

7. kin: ,»billentyGzet": Tartok t6le, hogy
nem is besz6lhetunk billentyuzetr<5l. hiszen

billentyunek nyoma sines a g6pen, kiv6ve az

egy RESET gombot. ami szint6n roppant
szeliemesen a g6p hatuljara kerult. (Csoda-
lom, hogy a g6p alja elkerulte a tervez6k fi-

gyelm6t). Besz6lhetunk azonban tappantyu-
zatr6l, masszfrozantyuzatr6l 6s idegbajr6l,

amit kapni lehet t6le ! En igazan irigylem azo-

kat az inkvizftorokat. akik ezt a masszfroz-

manyt ..megkedveltek". Nekem ez harom
h6nap alatt m6g nem sikerult. Attol tartok.

hogy ezek az inkvizftorok rovid id6 alatt

megkedveln6k a keseru cukrot. a fokhagymas
napolyit 6s talan a makos pacalt is. Mondom.
nekem nem megy a megkedvel6s. pedig egy
egyszeru megoldassal elertem. hogy az ere-

deti 6rz6kenys6g kb. ti'zszeres6re n<5tt. annak
veszelye nelkul. hogy a gep ,.szemmelver6s-

sel" beindulna. Azt is megfigyeltem - bar le-

hets6ges. hogy megfigyeldsem minden tudo-
manyos alapot n6lkuloz -, hogy a harom
gyermekem kozul a legkisebb (8 6ves) tudja

a Iegkev6sbe aktivizalni a tappantyukat. Ezt

arra vezetem vissza. hogy 6 rendelkezik

a legkisebb testfelulettel (kapacitassal??).

Err<5l viszont az jut eszembe, ha a fenti meg-
figyel6sem 6s kovetkeztet6sem igaz, valamint
igaz az is. hogy ezt a gepet akarjak elterjesz-

teni az altalanos iskolakban. bizony konnyen
meglehet. hogy egy teljes generaci6val meg-
utaltatjak egy 6letre a szamft6g6pet. Tudni-
illik nines annal lehangol6bb. mint amikor egy
ugyessegi jat6k soran a gyerek biztos benne.
hogy a megfelel<5 gombot a megfelelo id6ben
nyomta le 6s a g6p m6gsem reag^l. Mit
rrondjak neki ilyenkor azok utan. hogy f6l

6raval azel6tt m6g arr6l beszeltam neki. hogy
a szamitog6p az6rt nagyszeru. mert szinte

mmdent meg lehet csinalni vele 6s mivel csak
a tudast n6zi. roppant igazsagos is. Mondjam
talan azt. hogy meg kell varnunk. ami'g japan
vend6gmunkasok 6rkeznek hazankba ? Tartok
t<5le. hogy az az ember, aki ezt a japanokkal
kapcsolatos kijelent6st tette. igen zaklatott

lenne. ha mondjuk en 1 szaru nadragot varr-

n6k neki. pusztan az6rt. mert 6n sem vagyok
japan.

8. kin: dokument£ci6. Ha teszem azt ven-
n6k egy labhajtasu habverfit, az biztos. hogy
komolyabb dokumentaci6t kapn6k hozza.
Az elflzflekben mar egyszer emlitettem a Fei-

hasznal6i k6zikonyv cimre hallgatb vicc-

gyujtem6nyt. Ezt az6rt neveztem el fgy. mert
szerkeszt6i mindent elkovettek. hogy pr6bara
tegy6k rejtv6nyfejt6i k6pess6gemet 6s ahol
csak lehet megvicceljenek. Raadasul minimum
a matematikai tudomanyok doktoranak kelle-

ne lennem. hogy meg6rtsem. N6hany vice
(nem sajt6hiba) a teljess6g ig6nye n6lkul:

2. 6s 4. abra. Az abrak alapjan a rendszer
nem aINthato ossze.

16. old. ..A 7 db zold alapszinCi billentyu ..."

Tuv6 tettem a g6pet zold alapszinu ..billen-

tyu"-6rt. Eredm6nytelenul.

17. old. ..A billentyuzet az 6rint6sre kell<5en

6rz6keny". Ezt csak innen lehet megtudni.Ci /LOfvci l y . \—t- 1 v^oa r\ Mil

mert ugye a tapasztalat

19. old. .,Figyelm6be ajanljuk a 4. mell6klet-

ben talalhatb DEMO programlistat". Befrtam

a Rajzol6-t. Nem mukodott. Hibas a program.

22. old. ..Mivel On mar ismeri a PRIMO
szamft6g6p kezel6s6t ..

." Persze. mert 6n egy
zseni vagyok!

35. old. ,.A listazas folyamatosan tort6nik es

a \ karakterrel szakfthatb meg." Eskuszom.
hogy fordftva van.

60. old. Hianyzik a megengedett vez6rl(5 k6-

dok kozul a fugg6leges kiiras6. valamint

ennek inverze.

70. old. Hianyzik a fuggoleges fras

k6dja (CHRS (15))
inverze (CHRS (23))
A gyart6knak a ..titkaikat" nem a gep meg-
jelen6se utan f6l 6vvel kell feltarni. hanem egy
normalis g6pkdnyvbe foglalni. 6s a g6p mell6

kell adni! Raadasul ugy megfogalmazva 6s

illusztralva. hogy egy teljesen kezd6 is meg-
6rtse.

9. kin: EDITALAS. Egyszeru. de nagyszeru.

10. kin: programnyelv. £n a magam resz6-

r<5l csodalatosnak tartom.

11. kin: tanulhatos£g. Egyet6rtek az mkvi-

zftorokkal.

12. kin : emberkozels6g. Ugy mint fentebb.

+ 1 kin: szubjektlv velemeny. Ezt inkabb

kihagyom.

Nos. v6g6re 6rtem a vallatasnak. Donts6k el

Onok. hogy van-e igazsagom. s ha van, meny-
nyi. Bar 6n szamokkal kulon nem osztalyoz-

tam az egyes ki'nokat. m6gis a v6g6re ideirom

azt. hogy 6sszess6geben 2.5-re 6rt6kelem
az egesz ketyeret ugy ahogy van. Meg-
gy6z<5desem, hogy az Onok 3.9-es osztaly-

zata a tulzott hurra optimizmusukb6l fakad.

Az ilyen optimizmus nem sarkallja jobb mun-
kara sem a tervez6ket. sem a gyart6kat. S6t,

6ppen ellenkez6leg. a j6l v6gzett munka utani

pihen6s Iehet6s6g6t sugallja.

V6gul egy utols6 megjegyz6s. Igazan nem
rosszindulatb6l k6rdezem. Nem v6letlenul

most torleszt a BIT-LET a PRIMO DEMO
kazettajan I6v<5 reklam6rt?

^n p6ldaul az6ta veszem a lapot, ami6ta azt

lattam.

SzSke Ferenc 1 1 08 Harmat u. 1 82 1 /2.

VSIasz: nem. Mdr torlesztett - I6sd PRIMO
beharangozAs 1984. majus. Egy6bk£nt Onnek
sok mindenben igaza lehet. s ra'ada'sul milyen

jdl szdrakoztunk elvezetes stllusa'n

!

Mar megint a magyar ABC!
Szaklapjainkban mar sokszor frtam arr6l. hogy
nines olyan magyar gyartmanyu. vagy itthon

a kereskedelemben kaphat6 mikroszami't6-

g6p. amelyik k6perny<5j6n a teljes (6s ezt a

sz6t hangsulyozom) magyar betukeszletet

k6pes lenne kijelezni. (Term6szetesen itt

nem arra gondolok. hogy a betuket. mint

rajzokat nem k6pes eldallitani. Ezt minden
rajzmegjelenftesre k6pes g6p tudja.) Hi6ba!

Most megint megjelent a BIT-LET 1985.
januar 31 -i szamanak PRIMO-vallat6]aban
az: ..Feltetlen orom, hogy a g6p karakter-

k6szlete a magyar abc dsszes betuj6t tartal-

mazza". Ez a fogalmazas megt6veszt6.
ugyanis az osszes kisbetut tudja csak. de nem
a hosszu 6kezetes nagybetuket. Ez pedig nem
,,a magyar abc osszes betuje".

Azt. hogy ebben nekem 6s nem a ..Vallat6"

rovat ir6janak van igaza. azt a BIT- LET
ugyanezen szamanak 30. oldalan Iev6 cikk

is alatamasztja azt Irva: „k6pes a magyar
nyelv valamennyi 6kezetes kisbetuj6nek 6s az

6kezetes nagybetuk egy r6sz6nek megjelenf-

t6s6re". Ez a cikk viszont az6rt ig6nyel helyre-

igazftast, mert az nem felel meg a val6sagnak.
hogy ,.a PRIMO az e\s6 olyan hazai szem6lyi
szamit6g6p. amely k6pes a magyar nyelv

valamennyi kisbetuj6nek ... megjelenit6s6re".

A SIMON 68 ezt mar kb. egy 6vvel a PRIMO
el(5tt tudta. 6s tudta - m6gpedig helyes ren-

dez6sben - az osszes magyar betut!

A magyarazat arra. hogy mi6rt lehetett a

SIMON 68-nal. vagy a DRAGON 64-nel

megoldani ezt a prob!6mat. mi'g a tobbin6l

nem. nem az. hogy az 6n k6pess6geim felul-

mulj6k az osszes tobbi magyar szakember6it.

hanem a hardver-lehet<5s6gek kulonbs6ge.
Az altalam emlitett g6pekben a karaktereket

az MC 6845. illetve a 6847 tipusu karakter-

generator. 6s egy 2716 tfpusu EPROM
allitja el6. Ezen karaktergeneratorok viszont

k6pesek 8x16 pontb6l all6 un. betumatnxot
hasznalni. Ezzel szemben a PRIMO 6x12.
a Commodore 6s Sinclair g6pek 8x8. a

HT 1080Z (teljes vagy f6lsor kijelzest<5l fug-

g6en) 4x12 vagy 8x12 pontos matnxot
hasznal. amiben - a felt6tlenul kihagyni szuk-

s6ges betu 6s sorkoz miatt - nem f6r el

minden betu. 6s nem helyezhet<5 el a magyar
helyesfras szabalyai szerint!

Mi6rt foglalkoztatennyire ez a probl6ma. hogy
ujra 6s ujra irok? Az6rt. mert ilyen g6pekkel

nem lehet sem helyesirast tanitar.i, sem helye-

sen irni! Tess6k tehat megtanftani a magyar
g6peket magyarul! Megval6sithat6 ez a ko-

vetelm6ny ? Igen, mert mindk6t fajta IC oleso,

nagy tdmegben gyartott (a 6845-6t Bulgaria-

ban is gyartjak); nemcsak 68XX (vagy 65XX)
tipusu mikroprocesszoros szamit6g6pekben.
hanem Z80-asokban is hasznalhat6k. fgy

a legtobb hazai g6p atalakithat6 lenne!

Vegul, hogy ne csak blraljak. feladatot adjak;

a HCC klub vallalja - megkereses eset6n -
barmely itthon nagy mennyis6gben kaphato
mikroszamft6g6phez a teljes magyar betu-

k6szletet helyes elrendez6sben kijelezni kepes
megoldas kidolgozasat.

dr. Simonyi Endre 1 1 25 Bp.. Trencs6nyi

u. 19.
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Mivol a HT gdpnyerd m&sodik feladata (a lift-

szimulacio) megoldasai a feladat jeIleg6b67
kovetkezoen igen hosszuak. szerkeszt5s6~
gunk ligy gondolta, hogy egyeldre e progra-
mok kdzles6tdl eltekint. Azaz, nam te-

kintjuk lezartnak a temat. elkGpzelheto, hogy
a kozeljovoben megis kozliin k ma/degy tetsze-
tds programot, hiszen a feladat, a progra-
mozhato lift mine/ tokeletesebb megoldasa
olyan praktikus problems, amely sokak e>-

dcklddesere tarthat sz&mot. Most azonban
ugrottunk egyet 6s a haromfordulos palyazat
harmadik feladataval foglalkozunk. Ez egy
jat6k volt, megpedig a terbeii malom. Eldbb
a feladat ertekelese. majd egy a legjobb prog-
ramok kdzul. A program leirasatr ,,hasznalati

utasitasat" nem helyszuke miatt hagytuk el.

Sa/nos a Berzsenyi szakkorosei elfele/tettek

barmifele leirast kuldeni. Ennek ellenere a

jatek hasznalhato, jatszhato. a BIT-LET de-
cemberi szamaban talalhato jatekszabaly se-

gitsdgevel. (A BIT-LET utolso oldalan levo

feladatkituzes tartalmazza nebany sorban a
szab&lyt.)

A megold&sokrdl:

Sok sz6p program erkezett, melyek nagyon
\6\ jatszottak. A programok valaszideje (tehat

amennyit 1-1 lepesen gondoltak) altalaban

10 masodperc es 2 pare kozott volt, de akadt
olyan program is, mcly minden lepesen kb.

f el 6rat gondolkozott.

Persze akadtak gyengebb megoldasok is, volt

sok program, mely hibasan futott, s neh£ny
olyan is akadt, amelyet 4 Iep6sben meg lehe-

tett verni. Egy el6g gyakran el6fordul6 tipus-

hiba volt a kovetkezS: a program vizsgalta

a jatekos Iehets6ges v£laszlep£seit, de nem
az „6" lepesere adhat6 valaszokat, hanem a

pillanatnyi helyzetben lepheto lepeseket.
Ezert gyakran a gep segitette a jatekost ma-
lomhoz, azaz olyan helyre lepett, hogy a ja-

tekos ugyanarra a rudra rakva malmot erhe-

tett el. Egy masik, sokkal kisebb hianyossag
az volt, hogy sok program csak az elerheto

malmok szempontjab6l ertekelte a lehetseges
lepeseket, s nem reszesitette elSnyben az
olyan pozlci6kat, amelyeken at meg tdbb
mslom haladhat a kesobbi jat£k soran (pi.

az elejen a sarkokat).

Meg egy hiba: nehany program, ha eszre-

vjtte, hogy az ellenfel kovetkezC lepesben
malmot tud csinalni, akkor azonnal oda-
lepett, pedig esetleg mSshova lepve „6" tu-

dott volna azonnal malmot csinalni, s nyerni.

A pontozast kb. a kovetkezti rendszer szerint

vegeztiik:

1. - mukodokepes program, helyes admi-
nisztralas: 35 pont

2. a) - kozepesen \6 jatek: +5 pont
b) - ]6 jatek: +10 pont

3. - formai kivitelez£s, sebesseg: +(1-5) pont.

A palyazat eredmenyet kovetkezS szamunk-
ban kozoljiik.

SZAMITASTECHNIKAI MEUEKIET MARCIUS

**#* BERZSENY I DANIEL GIMNAZIUM
3. HALADO 3ZAKKGRE *****#*#«•

10
20
30
48
50
60 clear see
70 DEF INT B-L.N-Z
30 DATA 1 ,0,1 ,4,1 ,8,1 , 1 2 , 1 , 1 6 , 1 , 20 . 1 , 24 , 1 , 28 , 1 ,32,1 , 36 , 1 , 48 , I , 44 , 1 , 48 , 1 , 52 , 1 . 56

,

I, o8 ,4. 8, 4, 1,4, 2, 4, 3. 4, 16. 4, 17, 4,] 3, 4, 19,4, 32, 4. 33, 4, 34, 4. 35, 4, 48, 4. 49, 4, 58. 4. 51

,16, 8,16, 1,16, 2, 16, 3, \6, 4,16, 3,16, 6 , 16, 7,16, 8, Id, 9, 16, 18, 16, 11, 16, 12, 16, 13,1 =,14

,16,15
90 DATA 5, 0,5, 16, 5, 32, 5, 43, 3, 3. 3, 19, 3, 35, 3. 51, 17, 0,17. 4, 17. 8, 17, 12,1

II. 15, 15, 28, 0,20,1. 20. 2, 28, 3, 12, 12, 12. 13, 12, 14. 12. 15. 21, 8.19, 3. 13, 12.1
3,15,7,15,
1 ,15,253,3

,118,1 ,253,35,253,35.38,112,22,8,229,221 ,22

6,221 ,25,13,32,238.62,0, 138,48
30 , 0 , 24 , 37 , 1 7 , 2 , 0 , 24 , 32 , 1 7 , 8 ,

0

: PRINT 3 649
4"

;

•TE: 0";

:4 THEN 320

"0"
;

3,64, 1 12,33,0,8,229,6,76,253,94,8,
5, 14,4,98, 186,221
188 DATA 126,0.254,1,56,6,40,3,44,
,56. 124,254,4,40 .57,254,2,56,7,48.
, I 33 , 48 . 26 , 254 , 4 , 48 , 33 . 254 , 2 , 56 , 7 , 48 , 1 8 , 1 7 , 1 5* , 255 , 24 , 8 , 1 7 , 253 . 255 , 24

,

55,225,25,229. 16
1 1 8 DATA 151, 225 , 1 95 , I 54 , 1 0 , 33 , 255 , 1 27 , 24 , 3 , 33 , 8 , I 23 , 289 , l 95 , 1 54 , 1

8

120 DIM M<4,4>
138 FOR 1*28736. TO 29018
1 40 READ PrPOKE I ,P

150 NEXT I

168 POKE 16526, 21 6: POKE 16527.112
178 FOR 1=28672 TO 28735:P0KE I,8xNE>T
130 CLS
1*8 PRINT 3 25, "TERBELl MALOM"
280 FOR X«l TO 4

218 FOR Y=l TO 4 •

228 FOR 2-1 TO 4

238 PRINT 3 1 3

1

*<* ?*Y+64#Z ,

'

:

248 NEXT Z,r,A
250 PRINT 3 387 , "A" ; : PRINT 2 51 8 ,

" B" : : PR INT 3 649

,

M C ";: PRINT 3 780, "D u
j

260 PRINT 3 *28,M 2 3

278 PRINT 9 250," EN: «";jPRINT 3 31 4<

280 PRINT 3 82,"AKARSZ K.EZDENI ? U/N)"|
290 IF INKEY* < > " THEN 290
388 A*=INKEY*
310 IF A*» M

I" THEN 320 ELSE IF AS«"N" THEN 438 ELSE 388

320 PRINT I 68,
338 INPUT "LEPESED" ;A*
348 IF LEN<A*><>2 THEN- 320
359 x*ASC(A*>-64: IF X<1 OR x>4 THEN 328
368 Y=VAL<RIGHT*<A*,1>) sIF Y<1 OR
378 IF M(X,Y)«4 THEN 328
388 PRINT 3 256* 131 »X*9*Y-64*M<X,Y>

,

390 POKE 28667*4*X+Y*ld«M(X,r) ,2

488 M<X, Y>«M<X,Y>*1
418 IF USR<8:>*-32763 THEN 720
428 LL=LL+1:IF LL=c4 THEN 738
438 PRINT 3 64, "EN J0V0K

440 IF LL*8 THEN FOR I«l TO 588 :NExT :X»1 : Y»l :G0T0 ^58
458 MT>l=-58888
468 FOR Xl=l TO 4

478 FOR Yl*l TO 4

480 IF M(Xl,rl'=4 THEN c48
490 POKE 28667+ 4*V1 +t 1 + 1 6»M< XI ,i 1 >.

1

500 IF MSR<d;=32767 THEN X-Xl : Y=Y 1 : 00T0 650
510 M(X1 ,Y1 >«M(X1 , Yl >

1

520 MX-50000
538 FOR X2=l TO 4
548 PGR f2*l TO 4

558 IF H< -2,<2 =4 THEU 600
568 POKE 28667+4#x2*Y2*i6#MCX2, r2) .2

570 U«USR<8>
580 IF MX>U THEN M^=U
598 POKE 28667*4»X2+Y2+16*M<X2,Y2> ,0

600 IF MX; -32768 THEN NEXT Y2,X2
618 M(X1 . Yl >«M<X1 ,Y1 )-l

620 POKE 28667+4*Xl+ x

r 1 # 1 6*MCXl , f 1 ) ,0

630 IF MNCMX THEN MN-MX i X=X t I
V

=

> 1

640 NEXT V 1 .XI

*50 PRINT 2 o4, "LEPESEMj " CHRV *4+ +CHPS v 43+ r »STRINGS
668 FOR 1=1 TO 1000:NEXT
670 PRINT 3 256*131 »x*9*r -64*M( X ,

Y

> t
* **

\

680 POKE 28667+ 4#X+> 1 6»M(X .

Y

i ,

1

690 M'.'X, t »=M' X , f 1

700 IF USR( 0^32767 THEN 740

710 LL=LL+1:IF LL*64 YHBJ ?Z2 ELSE 320

720 A*= m DWTETlEN:G0T0 ^0 0 0

730 A**"TE NrERTEL !":G0T0 73*
748 «*="EN W( ERTEh' ":G0T0 751
750 PRINT a 64,:PRINT A*;
7^0 PRINT 3 396,""

:

,29,189,32
,24,27, 125
3, 17,246,2



Telefonos szolg^latunk masodik, marcius
elejei delutSnjan k6t sulyos problemaval kel-

lett megkuzdenunk. Az egyik a 403-755-6s
szerkesztfisegi telefon meghibasod^sa volt.

Ennek ellenszeret fedelzeti komputerjeink
sem, de a Magyar Posta sem talalta meg, Igy

hat a Commodore hiv<5k kozul csak azokkal

sikerult beszelnunk. akiknek eszebe jutott,

hogy megpr6balkozzanak egy masik meg-
adott szammal. A masik gondot Sinclair szak-

ertfiink eltunese okozta. Jeg ma> nem volt, igy

ezen nem csuszhattak el. inkcibb mondjuk azt,

hogy elsullyedtek az olvad6 latyakban.

(Magyarul ha>omnegyed 6rat kestek.) Ezert

olvas6ink szives elnezes^t kerjuk. Az addig
jelentkez6ket pedig isten bizony visszahivtuk.

Megkertuk valaszado munkata>sainkat. ne-
hany kerdest mutatbba frjanak tel. s esetleg

egyet-kett6t itt a lapban is valaszoljanak meg.
Bauman GSbor. Commodore szak6rt<5nk

ezuttal valtiszmuleg a rossz telefon miatt

nem sok kerdest kapott. Az a kev6s sem volt

tul erdekes, vagy tipikus, fgy hat Gabor szet-

ta>ta a kezet delutan hat 6ra tfzkor es az ures

papfrt a szemeTkosarba dobva tavozott.

Bra'nyi L£sz/6 ult a Sinclair telefonnaT.

Sokfele kerdes volt, ezek kozul neh^ny:

Kerdes: Spectrumon lehet-e irni a ke-
retre?

Valasz: Nem. egyedul a keret szinet lehet

reszenkent is valtoztatni. de csak vizszintesen.

Ezt az OUT utasitSssal lehet el6rni.

Kerdes: Break kikapcsoihato-e a Spect-
rumon?

Valasz: Nem olyan egyszeru. mint a HT-n.
ahol ez POKE utasitassal megoldhat6. A gepet
at kell allftani el6szor is 2-es interrupt m6dba.
es itt kell meglrni egy sajat billentyuzet-

figyelesi rutint. 1 -es interrupt mbdban egy
kicsit bonyolultabb a dolog, de aze>t meg-

•

oldhatti. Break eseten ugyanis az ERR SP
rendszerv£itozoban ta>olt cimre ugrik a g6p
es ha ezt a sz£mot megvaltoztatom. akkor az

ERR SP-b<5l az altalam megadott helyre

kuldhetem. Mindez persze gepi kodu progra-

mot ig£nyel, s innen m6g vissza kell term

a BASIC-be.

Kerdes: NEW utan az elozoleg a gepben
I6v6 program ismet ,,visszahozhato-e"?

Valasz: Elvileg nem. mert a NEW a Spect-
rumn£l a RAMTOP-ig torli a mem6n£t. nem
ugy. mint a HT-nal vagy ABC 80-n^l. ahol

csak bizonyos rendszervaltoz6k alaphelyzetbe

kerulnek. De m6gis van rnegoldSs - gepi
k6dban. A CLEAR-rel a RAMTOP-ot lejjebb

hozom. s folemasolom a programot LDIR-rel.

Ezek ut^n kiadhat6 a NEW, mert az a RAM-
TOP folotti reszt nem torli. Most mar LDIR-
rel visszahozhatom a programot N EW ellenere.

De vigyazat, mert a rendszerv3ltoz6kra is

szukseg van. tehat ezeket is St kell menteni

!

Tiszai Tam&s ult a PR IMO telefonnal. Nem
lustalkodott, ez szentigaz. Volt olyan olvas6,

aki f6l 6r3n keresztul faggatta - s mindent ki-

szedett bel6le. Tamas az aiabbiakat talalta

kozl^sre erdemesnek:

A telefonSI6k kozul sokan kerdeztek, hogyan
lehet a PRIMO-ban gepi kodu rutinok
szamara helyet foglalni.

A PRIMO lehetove teszi. hogy a BASIC
programbol gepi k6du rutinokat indltson.

Ez a lehet<5seg biztonsagosan azonban csak
akkor alkalmazhat6. ha a gepi rutinok szcimara

a tarol6ban olyan helyet tudunk biztosftani.

amelyet a BASIC mukodese sor^n nem tud
felulirni. Ha mem6riateruletet kfv£nunk le-

foglalni. elflszor azt kell eldontenunk, hogy
a terulet a RAM elejen. vagy a vegen legyen-e.

Ha a mem6ria elejen kfv£nunk teruletet fog-

lalni. azt a kovetkez<5 utasit^sok begepeleseA/el

tehetjuk meg.

POKE 16548.17386 + X -256*INT

( (17386 + X)/256). INT ( (1 7386 + x)/256)

:

POKE 17385 + X. 0: NEW

(Az utasi'tSsban X az igenyelt terulet byte-

ban megadott meretet jeloli.)

Ezutan a tarol6 elejen - 17386-os cimtGI

kezd6d<5en - rendelkezesunkre all egy X db
byte meretu, a BASIC 3ltal nem hasznalt

terulet.

Ha a tcirolo vegen akarunk teruletet foglalni.

akkor azt ugy is megtudhatjuk, hogy a felada-

tot megold6 utasitasokat beillesztjuk a BASIC
programba. fgy pi. lehetseges az is. hogy egy
kazett^rol betoltott program elindi't£sa ut^n

g^pi rutinjai sz3ma>a helyet foglaljon. majd
a megszerzett teruletre elhelyezze az egyes
rutinok megfelel<5 utasit^s^t. A teruletfogla-

ISst a kovetkezfi BASIC utasitasokkal hajt-

hatjuk vegre:

100 C(M - 256*PEEK (16562) + PEtK

(16561)-X

110 POKE 16561. CIM - 256*INT(CfM/256)

INT (CfM/256)

120 CLEAR:CfM = 256*PEEK (11562) +

PEEK (16561 )

(A programreszletben X az igenyelt lerulet

byte-ban megadott meretet jeloli.)

Az el6bbi programr^szletet celszeru a BASIC
program elejere irni. mivel a 1 20-as sorszamu
sorban £II6 CLEAR utasi'tas valamennyi v^l-

toz6 erteket torli. A program tovabbi r6szeben

a lefoglalt terulet kezd6dm6t a CIM nevu
v^ltoz6 ta>olja.

Vegul tdbben kerdeztek. hogy lesz-e meg
valaha effele telefonos szerviz. Vala-

szunk: igen. igyekszunk keThavonta rend-

szeresse tenr>i

!
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1985 janua'rja'ban volt a BIT-LET els6 szamlta'stechnikai telefonugyelete. A be&rkez6 hivAsok

jelentds r6sze (mmtegy negyede) a VC 20 graf/ka'ja'rd/ erdeklddott. Ezt bizonyAra a decem-
beri v6mm6rs6kl6s 6ta behozott sok VC 20 atapg£p, valamint a hozza'juk adott tulzottan

szukszavu le/rSs indokolta. Akkor tobbeknek (geretet tettunk ana, hogy a lapban a kozeljovdben

foglalkozunk a terdessel. Orommel hallottuk. Dusza ArpAd miskolci tandrtdl. hogy egyik ta-

nltv^nya finomgrafika't haszn^ld programot in. Azdia elkuldtdk a programot. s most kdzre-

adjuk:

e (iOT03e
1 P0K£3t>36e>. 144 PUKE36867. 32 P0KE3fc864 , 18 : f CrKE *&63< 4b : PRINT "TIM"
2 Bfi=5l2G CC*PEEK(t46> FORII*Bfl TO BR+2047 POKEII.U NEXT
3 P»:E3686S.253 TORI I*eT0*i35:pC».E?6»e*I 1,11 FOI E3S406+ 1 1 , CO NEXT RETURN
10 P0KE3o86S».240 P0K£368t7,4c> P0KE.ib8&4. 12 P0KE36865. 3b P0KE36666- 150 PR I NT "T'
RETURN
20 BV»lft+< XHf^i4a; + lt>*vVhlNfl248:' + <VftND7> BW-<XhN£)7;
21 IF M THEN PGKEBV, PEEK" BV.» OR 2tEI RETURN
22 PGKEBV i PEEK.' BV .» RNB 2^5-2tBI RETURN
JO GCiJUBl
31 X-30 V=70 H*l GGSUB20
32 FOR T=e- TO 6.28 STEP . 1 X=50"*-20*CO3 ( D Va7&t40«SlN(T>
33 FOR T«0 TO -5.23 STEP . 1 ; X=!>0+4G«u-j r. <. T ; V* 78+40*S I N C T

)

34 FOR T=0 TO 6.28 STEP . 1 : X=5€M-20*COSC

T

> V=7O+20»SIN<T

)

46 GETfl* IFA$=*""THEN40
41 G0SUB10

908UB28 NEXT
OOSUB20 • NEXT
OOSUB20 : NEXT

A POKE 55,255:POKE 56,19:CLR pa
rancsok utan g6peljuk be magat a programot.
Segfts6g6vel a 3.5 K-s VC 20-on 1 28x1 28-as
grafikakat k6szi'thetunk. Sajat programunk
szamara m6g kb. 690 byte marad.

A program tulajdonk6ppen harom szubrutm-
b6l all:

1-9: grafika bekapcsolasa

A szubrutin letorli a grafikSt 6s grafikusra

valtja a k6perny<5t. A grafikus k6perny6
16x16 karakter nagysagu. tehat kisebb az
eredetinel. A Iet6rl6s kb. 20 mp-et vesz
igenybe.

10: grafika kikapcsolasa
Visszaalh'tja a normal k6perny6t

20-22: pont megjelemtese, torlese
A pont koordinatait X 6s Y valtoz6kba kell

berakni. a megjelemt6s m6djat M-be. Ha
M nulla, akkor torli a pontot. egy6bkent
megjelenfti. A pont olyan szinu lesz, amilyen
a kurzor szfne volt a grafika Ietorl6sekor.

A szubrutinok az alabbi valtoz6kat hasznaljSk:

(llyen valtozokat sajat programunkba ne ir-

junk!)

BA: a grafika kezdete

CC: az aktualis kurzorszfn

II: ciklusvaltozb

BY: a pont cfme byte-ban

Bl : a pont bitcfme

A megjelenft6. torl6 szubrutin bemen<5 pa-
ram6terei:

X: a pont x koordinataja

Y: a pont y koordinataja

M : a megjelenft6s m6dja

A programunk az (50.70) pozfci6ra helyez
egy pontot. kirajzol ha>om ellipszist, majd
egy billentyu lenyomasa utan visszaallftja

a normalis k6perny<5t 6s megall.

SZA MITASTECNNIKAI MELLEKLET MARCHJS

A grafika felbontasa:

A 128x1 28-as grafikus k6pernyo:

A grafika m6dszere a kozismert karakter-

atfras. A VIC 20-on osszesen 256 karaktert

irhatunk at. Ez 16x1 6 karakteres k6perny<5t

jelent. Az6rt. hogy a keperny<5 tobbi r6sze

ne zavarjon es az eg6sz k6perny<5t betoltse

a grafika, osszehuzzuk es koz6pre helyezzuk

a k6pet a vide6byte-ok segits6g6vel. (Lasd:
1-2 sorok.)

Az atfrt karaktereket BA-5120-t6l helyezzuk
el, ezek 7176-ig tartanak a memtiriaban.

71 68-t6l 7579-ig fel kilobyte all a felhasznal6

rendelkez6s6re, «de g6pi szintu programokat
frhat (pi. a grafika kezeles6hez). K6sz a

grafikai seg6dlet g6pi szintu valtozata is.

ami kb. 200-szor olyan gyors. mint a

BASIC-ben megfrt program.

Megjegyz6s a listahoz:

Az 1-es sorban Iev6 PRINT utasitasba a ko-

vetkez6 karaktereket kell elhelyezni:

• k6perny6torl6s (SHIFT+CLR HOME)

• inverz H. amit ugy Irhatunk be. hogy a

sort lezarjuk. majd visszamegyiink 6s inverz

modban (CTRL+RVS ON) egy H karaktert

utunk le.

• inverz SHIFT-N. amit az el<5z6 karakter

utan a SHIFT 6s N billentyuk egyuttes le-

nyomasaval 6llithatunk e!6.

Ezutan zarjuk be az idez<5jelet (nem baj, ha
inverz, a listaban norm6lisan fog szerepelni)

6s lezarjuk a sort.

A 10-es sorban k6perny6torl6s (SHIFT +

CLR HOME) karakter van.

Szilvasy Zolt&n Foldes Ferenc Gimnazium
II. c. 3525 Miskolc. H<5s6k tere 7.

Nehany megjegyzes azoknak, akik er-

teni akarjak, s maguk is kiserleteznenek :

1. Ez BASIC program, nines benne g6pi

k6du r6szlet.

2. A program futasa kozben a VIDEO-
mem6ria az eredeti 7680 helyen, a COLOR
mem6ria az eredeti 38400 helyen kezd<5dik,

de csak 256 byte-ot haszn£l az eredeti
22x23 = 506 byte-b6l. A karakter ROM
helyett azonban RAM-ot hasznal a prog-
ram : az eredeti cfme 32768, hossza 2 X 2 kB.

a helyettesit6 terulet 51 20-t6l 2 kB.

3. Az egyes POKE utasitasok rovid magya-
razata:

36866.144 = 128 + 16 .128 a VIDEO cfm 1

bitje. 16 az oszlopok szama (max. 127).

36867. 32 = 2x16. a sorok szamanak ket-

szerese (max. 2x31 ).

36864. 1 8 = vlzszintes eltolas. ±8. egy
karakternyi eltolast jelent, erteke 0-127
lehet.

36865, 48 = fugg6leges eltolas (6rt6ke 0-
255).

36869. 253 = a VIDEO membna valtozatla-

nul hagyas6val a karakter pontmatrix uj

hely6nek kijelol6se. N6mi tulzassal azt

mondhatjuk. hogy ez az utasitas kapesol 6t

finomgrafikara.

A PRINT helyettesfthetfi: PRINT CHR$ (147)
CHR$ (8) CHR (142) tehat a kodtablazat

alapjan:

1 47: k6perny6tbrles

8: a COMMODORE 6s SHIFT billentyuk

egyuttes lenyomasat ett6l kezdve nem figyeli,

ez6rt ezekkel nem valthatjuk at a nagy betu

/grafika 6s a nagy betu/kis betu karakter-

k6szleteket (feloldasa: CHR$ (9)

142: nagy betu/grafika k6dtablazat kiva-

Iaszt6sa.

A 10 jelu programsor a bekapcsolasi 6rteket

6lli'tja vissza a 31-33 sorokban 20 6s 40
szamok valtoztatasaval kikfs6rletezhetjuk.

hogy kort kapjunk.

Legkozelebb tovabbi. a k(s6rletez6st segit6

VC 20 programmal jelentkezunk.

Szekely Jeno
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S-TEXT szdvegfeldolgozo rendszet

Az S-TEXT szovegfeldolgoz6 rendszer a

mindennapi termel6si, fejleszt6si, kereske-

delmi. ugyviteli folyamatok soran szuks6ges

szoveges dokumentumok (levelek. leirSsok.

szerzfid6sek. muszaki dokumentacio stb.)

k6szft6s6t teszi egyszerubb6, gyorsabba\

A rendszer teljesen onallfi fejleszt6s. amelyn6l

felhasznaltuk kulonbozfi - a vilagon sz6les

korben elterjedt - szovegszerkesztfi progra-

mok tanulmanyoz6sa soran szerzett tapasz-

talatokat.

Kidolgozasakor elsfisorban arra kiv6ntuk

alkalmassa tenni. hogy a g6pfrassal nem
szakmai szinten foglalkozo szakemberek. ve-

zetfik maguk is elv6gezhess6k mas c6lokra is

hasznalt szem6lyi szamitfig6puk segfts6g6vel

az egyes dokumentumok elk6szit6s6t, az

esetleg szuks6ges javitasokat. mfidosftaso-

kat.

A rendszer harom alapveto reszbol all

:

1. K6pernyfire orientalt szovegszerkesztfi

program
2. Specials formatumkialakitasi Iehetfis6ge-

ket biztosfto nyomtat6 program

3. Bonyolultabb szovegkezel6si feladatok

megoldasat Iehetfiv6 tevfi TPL programozasi

rendszer. N6hany, e nyelven megirt tipus-

programot a rendszerrel egyutt szSlli'tunk 6s

ezek v6grehajtasa a kezd<5 menubfil is in-

dfthato.

Az elfibbi felsorolas lenyegeben megegyezik
a rendszer uzembeallitasa soran k6vethet<5

fokozatos I6p6sekkel:

• elfiszor a p£rbesz6des uzemmodu, k6p-

ernyfire orientalt szovegszerkesztfi program-

r6szt vesszuk hasznalatba az (rog6p helyett.

ez azonnal leegyszerusiti az uj dokumentu-
mok elfiall(tcis6val vagy a meglevfik mfidosf-

t$s6val kapcsolatos munkat

• a nyomtatfiprogram kezel6senek elsaj6ti-

tasaval mentesi'thetjuk magunkat attfil. hogy
a szovegek frasakor, javftasakor kulonosebben
oda kelljen figyelni a szovegek kulalakja>a -

a v6gsfi szoveg tetszetfis kulalakra hozasat

elv6gzi a nyomtatfiprogram.

• csek6ly programozasi ismeretek birtok3-

ban, a TPL nyelv 6s rendszer segfts6g6vel a

bonyolultabb 6s eddig monoton emberi

munkat igenyl<5 muveleteket is Sttehetjuk a

mikroszam(tfig6pre (pi. levelek sz6tkuld6se

adott cfmlista szerint. tartalomjegyz6k vagy
targymutatfi k6szit6se stb).

A betolt6s utan a k6pernyfin megjelenik az

S-TEXT rendszer un. alapmenuje. amelynek
segfts6g6vel lehet elinditani a kivant funk-

ci6t (I. az 1. abrat).

Az egyes elemek a kovetkezfikben ismerte-

t6sre keailfi funkci6kat valfisi'tjak meg.

SZERKESZTfrS
K6pernyfis szovegszerkesztfi (full screen

editor). Mindazokat lehetfive teszi. amelyek

altalanosak a szovegszerkesztfi programok
eset6n. Ezek:

• a kurzor pozicionalhato* a szoveg tetszfi-

leges hely6re. tetszfileges irSnyban, karak-

terenk6nt, soronk6nt. k6pernyfi-m6retu la-

pozassal elfire-hatra. szoveg elej6re-veg6re

stb. A szovegben ..konyvjelzfi" helyezhetfi el.

6s oda-vissza lehet t6rni. Tabulalas jobbra

6s balra. valamint a tabulator poziciok

minta szerint Sllithatok be

• a kivalasztott helyeken karakterek atirha-

tfik. beszurhatok. torolhetfik, ugyanez v6gez-

hetfi sorokkal is. A g6pel6s tort6nhet he-

lyettesitfi vagy beszurasos modban. megvan
a programozott shiftvalto Iehetfis6ge. A szo-

vegben vez6rlfi, grafikus 6s egy6b karakterek

is elhelyezhetfik. Amennyiben az adott kon-

figuracion lehetseges. ugy n6gy kulonbozfi

karakterk6szlet is hasznalhato egy szovegen
belul

• tetszfileges hosszusagu szovegr6szekkel

v6gezhetfik masolasi muveletek vagy at-

helyezhetfik a szoveg mas r6sz6re, ill. to-

rolhetfik. Lehets6ges szovegr6szek atemel6se

mas szovegekbfil

• szavak. szovegr6szek megkereshetfik a

szovegben

• tobbszor szukseges muveletsorozatok v6g-

rehajtasara a program ..megtamthatfi", 6s

az egyetlen billentyu lenyomasaval inditha-

tfi

• a k6pernyfi k6t r6szre oszthatfi. amelyen

ugyanannak a szovegnek k6t kulonbozfi

resze vagy mas-mas szovegek lathatfik

(pi. fordftashoz).

A szerkeszt6s parancsaihoz egyetlen karak-

tert kell a billentyuzeten lenyomni. A szer-

kesztfi parancsokat a 2. abr6n foglaltuk

ossze.

NYOMTATAS

Formatumos vagy formcitum n6lkuli nyom-
tatfiprogram. A formatumos nyomtatast a

szovegben elhelyezett specialis sorok vez6r-

lik. Ezek segits6g6vel adhatfik meg: a sorok

hossza. tavolsaga. a Iapsz6li margfik. be-

kezd6sek megkulonboztet6se a szoveg tobbi

sor^tfil.

Lapfejl6cek 6s lapzarfi sorok (rhatfik minden
lapra. megadhatfi a lapszam helye. Auto-

matikusan kezeli a program a labjegyzete-

ket.

A nyomtatcis tbrt6nhet a nyomtatfin kfvul

ellenfirz6si c6lbfil csak a k6pernyfire illetve

tov6bbi feldolgoz6s c6ljabfil a diszkre is.

A nyomtatfi berendez6sek kulonf6le lehetfise-

gemek (alahuzas. vastagon nyomtatas. ku-

I6nf6le betutipusok 6s m6retek v^ltasa.

alsfi-felsfi index stb.) hasznalatara is spe-

cials parancsok szoSgalnak. fgy a szovegek

a kulonf6le nyomtatfi ti'pusokra fuggetlenul

k6szulhetnek.

NYOMTATASI param^terek
A formatumos nyomtatoprogram kezdfi 6r-

tekemek be£IHtasa. Itt kell megadni a kezdfi

lapszamot, a datumot. a nyomtatas beren-

dez6s6t stb. A szovegen belul azutan ezeket

mfidosithatj6k a nyomtatasvez6rlfi paran-

csok.

LEVELEZO

Egy forma-lev6l 6s cfmlista alapjan szem6lyre

clmzett levelek Ir6sa a cfmlistan szereplfi

helyekre. valamint a borft6kokra ragaszthatfi

cimvignetta elk6szit6se.

FORMAZO
Bonyolult. tobb szintes szerkezetu dokumen-
tumok (szerzfid6sek. muszaki leirasok stb.)

S-TEXT szovegkezelS rendszer
SzKI-SCI-L 1984.

SZERKESZT£S
NY0MTAT4S
NYOMTAT^ PARAMOTERE I

LE^ELEZ^S
FORM*Z4S
TPL
INFORMACI6
DISZK NYIL^ANTARTAS

ve r z i 6

/84. IX
2.4,

1 ./

CR -re 1 uilasszon, CTRL J kil£p, tetsz. szurke gomb i nd i

t
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s*ki<.>s. :i-i.ii

M08X
Felvilagosltast ad :

Sci-L
Vevdszolgalat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

TelefonszSm : 260-000
Telexszam : 22-4590

CTRL I

CTRL R

I7ESET

CTRL M
CTRL <J

CTRL V

CTRL F
CTRL 6

CTRL D

CTRL SHIFT T
CTRL T

HT
SHIFT HT
CTRL HT

DEL
EL
CLEAR
IC DC IL DL

HOME
CR
LF

CTRL oalrsri/i I

CTRL j obbr any i

1

CTRL >

CTRL <

CTRL ONLINE
CTRL OFFLINE
CTRL «

CTRL IL

CTRL DL

A szerkesztO parancs-QK '?;:;?toQ! jl jS^.,

Ol^assnao szOveg kijelOlese
Modosi xando szOveg k i .? e- 1 01 ese .

A memor i •. 1 amc-n 1 £ a di- = 2kre
A kijeiolt input 4s erech^n^ tile • • a 1 t a s a

.

Insert mod bek^ocsol Asa "agy kikapcsolasa
PrOQf* amo z pt t SHIFT fce- vagy K i k a p c 5 o 1 * s a

Egy tatsz$leges karak ter bevitele a szcs, .>agb<?

A keresendO szOvegr^sz meqaoasa <v>£g£n CR kell)
Tovabbi kereses a beallitott minta szerin t.

A k e r e s4 s i iriny 5 1 t a -5-% .

Mu ve 1 e tsoroz at tan i tasanak kezdete illetve uege
A tanul t m(iu?let5oroz8 t v*-gr ehaj t .\sa

Ugras jobbi a a kOuetkeztf tabulator poziciora.
Ugr*.s b<*ira az elOzO tabulator pcziciora.
Uj tabulator poziciok kijeltfles* mint a szerint,

poz i c i oi g

.

TO>les a ktfvetkezo tabula*
ElSztf karak ter tor 1 ese
TOr 1 t s a sor vegeio.
Karak ter beszuras, t^ClfSi sor te*zuras, ' Or 1 j =

Ugras a sor veger?
Uoras a sor elejere
Mnr^c v u^yetKez^ sor elej^r?

Lapozas *10r«
Ugras a sztfveg

Uoras, a sxw*9

Sz-r ^agr esz Me.ienek k i
j * 1 ^ 1 *se

$2&M*$r •? sz v^genak ki.jei£lese

Az adott he lyre bemasolni a k t j ^ 1 0 1 t ezOvegr * sz

*

AtheWezni a kijelOlt reszt, az elSzS helyrOI

tOrtfl

A kijelSlt kezoettol eddig tOrtfln. a szOv&get.

pontjamak szamozSsat 6s a szerkezetet tuk-

roz<5 formatum kialakft£sat v6gz<5 program.

TPL

A TPL nyelven frt szovegfeldolgoz6 program
vegrehajtasSnak indftasa, ill. a futtat^s ve-

zerlese.

INFORMAClO

Munka kozben az S-TEXT rendszerr<5l. ill.

annak hasznalatar6l gyors tajekozta:£s ke-

rese valamint kulonfele kisegft<5 muveletek

elvegzese.

DISZK NYILVANTARTAS

Lehetove teszi. hogy az S-TEXT rendszerb<5l

val6 kilepes nelkul vegezzunk olyan muvele-

teket. amelyekhez kulonben az operaci6s

rendszer szintjen adott parancsok szuksege-

sek: file-ok katal6gusanak megjelenft^se.

file-ok atnevezese. torlese. helyfoglalasanak

lekeTese. felulfr^s elleni vedelme, ill. a vedelem
feloldasa.

Az S-TEXT szovegszerkeszt<5 rendszer a

rendszerlemezen kb. 125 KByte helyet foglal

el. egy szimpla surusegu diszkett tehat a

rendszeren kfvul is tartalmazhat mintegy

100 g^pelt oldal szdveget. azonban c6l-

szerubb ket diszk-egyseget alkalmazni.

Hardver-, ill. szoftverkdrnyezet

Az S-TEXT rendszer az M08X vagy PRO-
PER-8 professzionalis szemelyi szamit6ge-

peken mukodik. CP/M-mel kompatibihs

operacios rendszer alatt.

CTRL * A Hzerkesztes be-fejezene, tajlok lezarasa.

SZAMITASTECHNIKAI MEUEKIET MAHCIUS



Tobbek velemenyet tukrdzi, ezert bar a leveliro nem titkolta

nevet, tobb olvaso neveben - azaz nevtelenul - kozuljuk az
al£bbiakat:

Tisztelt szerkesztds6g I .

Az 6v mikroszamitogepere nem fogok szavazni. Fontosnak
tartom megindokolni, hogy miert
1. Talan egy szemle/etes hasonlat megvilagitja a I6nyeget.
Kepzeljuk el, hogy megszavaztatjak a vilag osszes Foma 1-es
versenyautojanak, va/amennyi holdkompjanak 6s minden ut-

hengerenek vezetoj'6t, hogy 6r, te/jesitm6ny, stabilitas 6s
fordulekonysag szempontjabol melyik jarmu a legjobb. Ez
jutott eszembe, amikor egyutt lattam a bemutatd tablazaton
a Procolon D2-t a HT 1080Z-vel es az ORDAS-sal.
2. A legtobb felhasznald egy, legfeljebb ket gepet ismer. Ha
meg van e/egedve vele 6s nem rest, az altala hasznalt gepre fog
szavazni holott fogalma sines rola, hogy esetleg egy masik
geppel sokkal jobban meg lenne e/egedve. Tehat annak a
gepnek, melybdl tobbet gyartottak, nagyobb az es6lye.

3. A tajekoztato tablazat adataival is van n6mi baj.

A Primohoz programnyelvnek beirtak az assemblyt is, bar
a Primo szamitogephez semmifele assembler programot nem
adnak (tartoz6kk6nt).
Ha pedig az az "A " betu csak azt jelenti, hogy szukseg eset6n
betoltheto egy assembler program is, akkor odairhattak volna
m6g FORTRAN-t, ALGOL-t, PASCAL-t, FORTH-ot, b£rmit ...

(Az M08X~n6f az A-assembly mi6rt nines feltiintetve?)
Attol tartok. arrol van szo, hogy adatkozleskor a kev6sbe
szegyenlds gyarto az assemblert is megadta, a szer6nyebbek
pedig csak azt a nyelvet jeldltek meg, amellyel egyutt szal-

Utj6k a gepet.

T. BIT-LET!
Az ABC 80, a ZX81, Spectrum, C 64 gepeken elerheto. hogy a
veletlenszam-generator minden futasnal ugyanazokkal a
ve/etlenszamokkal induljon. Ez sokszor nagyon hasznos dolog
(pi. hibakereses). Hogyan erheto el ugyanez a HT-geoen?
Sarkdzi Peter, 4087 Hajdudorog, Feh6rt6i ut 2.

Jo kerdes!
Kedves olvasok, aki tudja, irja meg nekunk is. szivesen kd-
zoljukf

HIBAJAVITAS
Egyik olvasonktol tudtuk meg, hogy: az 1984. novemberi
BIT-LET-ben megjelent ..Csinald magad MERGE" cimu cikk-
ben a COM MODORE-okra vonatkozo egyik sorba hiba csu-
szott. A hibas sor eleje

:

C=PEEK(45)+256-PEEK(46) : C = C #
2...

ugyanez helyesen :

C=PEEK (45)+256*PEEK(46) : C =C—2 : ...

si***

cs

SZAKKOROKNEK!

A Iegut6bbi elmeleti reszben (22. folytatas, Otlet. 1985. jan. 17.)

az LDI. LDIR, LDD. LDDR utasftasokrol volt sz6 - az6ta alkalmazasi

peldakkal traktaltuk 0lvas6inkat. Most, hogy az akkori utols6 bekezd^s

szemieitetesere is sor kerult. folytatjuk a Z80 utasftasok ismertetSs^t.

Elfibb azonban p6tolnom kell egy mulasztast: hogy hogy nem. az LDD
leirasa kimaradt! Helye a 22. resz bal oldali hasabjaban. a ..Hogy mi

ennek az ertelme?" mondat (alulrbl 7. sor) elott lett volna:

LDD (Load, decrement - betoltes csokkentessel)

Az LDD utasitas az LDI parja: csaknem ugyanugy mukodik, de most

a HL es DE erteket nem noveli. hanem csokkenti eggyel a processzor.

A BC csokkentese es a flagek kezelese is valtozatlan.

S ezek utan folytassuk a multkor (tehat a 22. reszben) mar beharango-

zott CPI. CPIR. CPD. CPDR utasitascsaladdal:

CPI (Compare, incerement - osszehasonltta's novele'ssel)

Az utasitas vegrehajtasa egy
CP (HL)
INC HL
DEC BC
utasitassorozatnak felel meg. elterfi flag kezel£ssel:

1. osszehasonlitja az A regiszter tartalmat a (HL) memoriarekeszben
lev<5 byte-tel. Ha egyenloek. a Z flag 1 lesz. egye'bke'nt 0;

2. 1-gyel noveli: HL <§rt6k£t;

3. 1-gyel csokkenti BC e>t£k6t. Ha most BC = 0 lett. akkor a P/V
erteke 0. egyebkent 1 lesz.

CPD (Compare, decrement - osszehasonltta's csokkentessel)

Minden ugyanugy tortenik. mint CPI-neM. de most INC HL helyett

DEC HL utasi't£st najt ve'gre a CPU. vagyis HL e* rte" ket eggyel csokkenti.

A BC csokkentese 6s a flagek alh'tasanak szabalya valtozatlan meg-
marad.
CPIR (Compare, incerement. repeat - 6sszehasonllt£s novetessel.

automatikusan ismetelve)

A processzor el6szor vdgrehajt egy CPI utasi'tast. majd megndzi. hogy
a P/V flag = 0 vagy Z flag = 0 teljesul-e. Ezek barmelyike^nek (vagy

mmdkett6nek) teljesule'se a CPIR v^grehajtasanak befejez6*se*t jelenti.

eqye"bke*nt ujabb CPI kovetkezik stb. Kevesbe* technikai megfogalma-
zasban: a processzor a (HL) cimen kezdve, a memoriaban I6v6 byte-

oket (pontosabban: legfeljebb BC darabot) egyenke*nt osszehasonlitja

az A regiszterrel. Ha egyez6t tal£l (Z flag = 0). ^tter a CPIR utan kovet-

kezfi utasitas v^grehajtasara. Ilyenkor a BC tartalma alapj^n meg^llapit-

hat6. hogy (HL)-t6l kezdve h^nyadik byte egyezik A-val. HL alapjan

pedig azt, hogy ez hoi van a mem6riaban.
Ha a mem6ria tartalma (HL)-t<5l kezdve BC db rekeszen keresztul

egyszer sem lesz A-val egyenl<5. a processzor akkor is befejezi a vizs-

galatot. de most a megallaskor BC = 0. amit a P/V flag = 0 is jelez.

Terme'szetesen az is lehet. hogy pontosan a BC-edik (teh£t az utols6

el6frt) osszehasonli'tas jart eredme*nnyel. ilyenkor Z flag = 1 es

P/V = 0 egyar^nt teljesul.

Ez^rt CPIR ut£n e*rdemes e!6szor a Z flaget vizsgalni (hogy volt-e

egyez^s. pi. JR Z. JPZ vagy Call Z), majd a BC = 0 feltetelt tesztelni

(P/V vizsgalatba).

Ezek utan term^szetes, hogy a .

CPDR (Compare, decrement, repeat - osszehasonli'tas csokkentessel.

automatikusan ism&telve)

utasitas mindossze abban te*r el CPIR-t<5l. hogy HL erteket nem noveli.

hanem csokkenti eggyel. Az alkalmazas szempontjab6l ez azt jelenti.

hogy CPIR elolrfll hatra. CPDR hatulr6l e!6re keres a membriaban.

Gyakorlasul frjunk programot. amely kikeresi az ERROR sz6t g6*punk

R0M-jab6l!

A szerkeszto azert van.

hogy a lap o/yan legyen.

amilyenek az olvasoi !
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Kovetkezo szamunk %EStittS£^

NYERO
NYERO
NYER6

3. ITT A KOCKASi
1

PRIMO NYERO!

A 2. FELAPAT MEGOLDASA:
Vilagos. hogy a jatek veges sok lepesben mindig veget er (hiszen egy

szamnak veges sok oszt6ja van. s egyiket se mondhatjuk ketszer). s az

is. hogy dontetlen nem lehetseges.

1. eset: van az alapszamnak egy olyan 1 -nel nagyobb oszt6ja. hogy
ha az els6 ezzel kezd. akkor utana sorban. minden lepesben a masodik

minden lehetseges valaszara tud olyat mondani. hogy v6gul 6 nyerjen.

Ekkor ezzel a sz^mmal kezdve. a feltetel szerinti strategist kovetve. val6-

ban 6 tud nyerni.

2. eset: az els6 bSrmilyen 1 -nel nagyobb osztbval kezd, a masodik tud

ugy jatszani. hogy v6gul 6 nyerjen. Ekkor kezdjen az els<5 1-gyel!

Ekkor tulajdonkeppen az tortenik, hogy ezutan a masodik es az els6

helyet cserelnek. csakhogy most a ..volt masodik". a kezdfllepesben

nem mondhat 1 -et. Tehat a feltetel szerint bSrmit mond, a ..volt els<3"

tud ugy jStszam. hogy 6 nyerjen. tehat ekkor is az els<5 tud nyerni. Mivel

termeszetesen tobb eset nines (a ket feltetel a bevezetflben leirtak

figyelembevetelevel pont egymSs tagadSsa). eze>t val6ban minden-

keppen az els6 tud nyerni. A val6sagban persze ez nem konnyu. hiszen

meg kell keresnie az adott alapszamra vonatkoz6 helyes strategist (ezt

tettek rejtvenyfejt6ink az el6z<5 fordul6ban 72-re). ami nem mindig

konnyu feladat. de a bizonyitasbol kitunik. hogy ez a nyer<5 strategia

mindig letezik. Pillanatnyilag (tudtunkkal) nemhogy az altalanos nyero

strategia nem ismeretes (azaz olyan strategia. mely minden alapszamra

mukodik). hanem meg az altalanos j6 kezd<5lep6s sem. Ha valamelyik

olvasonknak van erre vonatkoz6 eredmenye. azt szfvesen fogadjuk.

A 3. FELADAT
KSpzeljOnk el egy 4 cm y 4 cm X 4 cm be/so meretu itlitszd

muanyagbol kSszult zart kocka alaku dobozt. Ebben van
63 db 1 cmxl cmxl cm-es kis kocka. igy egy kis kockar.yi

hely Oresen marad.

A kis kockak meg vannak szamozva 1-63-ig. s a sorszamuk
mind a hat oldalukra r£ van irva. A jat6k e/e/en a kockak
vafami/yen modon sorban vannak (pi. I. az abrat).

Tegyiik fel. hogy az Ores helyre mindig oda tud/uk tolni b&r-

melyik szomsz6djat (persze csak lapszomszSd/at) I

Bar lenyegtelen. leirjuk. hogy ezt hogyan lehet pi. megcsinalni.

Lyukasszuk ki a doboz minden oldalat 4x4 =16 helyen ugy. hogy

a lyukak az ott elhelyezked6 kis kockak lapkozeppontjainal legyenek'

A kis kockak minden oldalan legyen egy sullyesztett kamp6. Legyen

2 kamp6s vegu palcikank. melyeket be lehet dugni a lyukakon. s me-

lyekkel az azon a vonalon lev<5 els<5 kis kockat odebb tudjuk tolni (ha

valahol mogotte van hely). vagy a kampot beakasztva magunk fele

tudjuk huzni. ha errefele van hely. Konnyen belathat6. hogy fgy ma>

val6ban el tudjuk erni az osszes kivSnt mozgatast. A jatek kellemesebb

lesz. s csak egy palca kell hozza. ha a kis kockak olyan szorosan van-

nak. hogy a gravitaci6 hatasSra nem tudnak elmozdulni, csak a mi

huzSsunkra-tolasunkra.

A ktrdSs ezek utan az, hogy eltudunk-e 6rniilyen tologatissal

egy olyan helyzetet. amelyben minden kis kocka ugyanazon
a helyen van, mint a kiinduld a'lla'sn&l (a beltil I6v6. sehonnan
sem IAthat6k is I), csak dppen az 1-es is a 2-es jelQ fel van

cserSlve.

Kerjiik levagni 6c a levelre felragasztani

!

Bekuldesi hataridS: aprilis 15.
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